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SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celsem 
Toprak mahsulleri vergisi hakkındaki Jpnun-; 

lâyihasının müzakeresine devam ediler(jps|İ: neüf 
maddisine kadar kabul edildi ve eelsöye ftra vî-' 
rildi. 

* ikinci celse 
îzmir \ r% Kütahya mebusluklarına, ggeita 

Şevket JVjd«tf*» ye Halil şptgMnş :in%lkp<MriŞ&;, 
batalan lUbuj* olundu; - ^ , . V ' " Î h *?*•* 

Büytiİ Millet Meclisi I$43 malî yılı eylül, 
birinci v$ ikinci teşrin aylan hesabı hakkındaki 
mazbata okundu; 

Türi*; harfleriyle bastırılacak altın paranın 
şekli hajskmdaki mazbata, cereyan eden müzake
reler sonunda, encümene geri verildi; 

Devlet Denizyolları ve Limanlar* Jşl#meiJmufl% 
Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde veJ - * - ' 

1948 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna* bagJı (A) işaretli cetvel ile BföySik Mnîet' 
Meclisi ve Riyaseti Cumhur 1943 malî yılı bütçe
lerinde değişiklik yapılmasına dair kanunlar ka-** 

bul olundu; 
;-* To#M& mahsşHeri vergisi hakkındaki lâyiha-
•nm bi|rfî|ei müzakeresi bitirildi ve ikinci müza-
lteresinîhfc26 nisanda yapılmasına karar verildi; 

Ankara Mebusu Falih Rıfkı Atay, Bursa Me
busu Atıf Akgüç, İstanbul Mebusu Hüseyin Ca-

; iti t. -Kalçın - üte •: 
Kütahya Mebusü-B^âm ^alay' ın teşriî ma-

*-4fttniyetlerinîn kaldırİlmasmın^Devre sonuna bı
rakılması hakkındaki mazbatalar ve 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
majj yılı Bütçe Kanun lâyihası ile;" 

Türk kodeksine uygun olmıyan tıbbi ecza ve 
kimya maddelerinin memlekete ithallerine izin 
verilmesine dair olan kanun lâyihası kabul olundu; 
*, * Ç#Eşa$rba günü toplanılmak üzere inikada ni-
nâyet verildi. 
, Reis Vekili 

Sivas 
*Ş;Wlnaltay 

Kâtip 
İsparta 

K. Turan 

Kâtip 
Malatya 

İV. Bayda) 

2. — HAVA&B OT&Htf EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Askerlik Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi-. JıakkûLsk kânun lâyihası ^l/256?f 
(Dahiliye^ ftüüf, Mtö&sĞafc EıaafanenleSine):; -' ' 

2. — ^YJîlşft̂ bk-̂ CaJimannfln. -muvakkat &ıici< 
maddesince yazılı. müddetin, uzatılması hakkında 
kanun lâyihası (l/£52) (Adliye Encümöntoe); 

3L — Devlete a$t bazı liman ve iskelelerin 
Devlet DfijnJErafoJitik^'kimitiite&Aşteıtım tferom 
Müdürlüğöng; ^Vrj te .taefrkû* Umum Müdür
lükle işletilmesi hakkında kanun lâyihası (1/-2581 
(Dahiliye,! 3$ün#jM$& ve Bütçe Encümenlerine); 

4. — Ö.üift^ ^«#^51 $#nununa ba#ı giriş 
umumî fabesinin Ş&5f n^i niım^asınan (Ç) ye 
(D) fıkr]aWin;$Jdjjış^rıİBiesipe d^ır Mşyım !&• 
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Maliye vel$)f^^i^ttenle,rine); 
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Bütçe Kanununa bağh (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kânun- lâyihası 
(1/260) pMrÇe %$m*W,X; ; 

6. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki HİS. 
sayılı taunun 2 nci ınad4şs;|nin.,de^ti^mc^ine 
dair kanun lâ$has4 (l/İŞİ)' (;M^iye vu Bütçe 
IŞneünı enlerine); 

Mazbatalar 
7. — Subaylar heyetine mahsus Terfi Kanu

nunun 1-1* nci, -maddesinin değâştirihsesme dair 
kpnun lâyihası ve; Millî iüüüdafea Etaeümeni maz
batası (1/26/4) (Ruznameye); 

8. — Vakıflar. Uraam Müdürlüğü 1943 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
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REÎ6 — R. Canıtez, n , 

KÂTfiPfiBR ı.:.İf. Baydar fMalatya), V. Vzgâtetı (KütaHyii), 

4 « İ 

REÎS — Celse açılmıştır. 
NAlfA V E R M S; S A t (Trabzon) — 

Depreme. karşı almiaeak tedbirler hakkında bir 
kainin lâ*yihâsr hazırlamak esasen Meclisin de 
arzu&ü ıı&yânma dâhildir. Bu lâyiha üzerinde 
çalışıldı ve hazırlandı. Meclîsi Âliye takdim 
ölündü. Bu lâyiha alâkası doTayısiyle beş encü
mene tevdi edilmiştir. içerisinde müstaeelen tat
bik edilmesi icabeden hükümle? olduğuna göre 
bu içtima devresinde intacında büyük faydalar 
vardır. Bu itibarla bunun biran evvel kânuni-

yet kesbetmesi iyin, tensip ve takdit buyurur
sanız bir muvakkat encümen teşkil edelim. Bu 
encümenden geçsin, (^uvafıfe sesleri). 

&&t& —; Deprem hakkında gelen lâyiha için 
muvakkat bir encümen teşkili isteniyor. Reye 
arzediyorunı. Kabul .edenler... Etmiyenler... Ka
lıtı! edilriıîştir. 

Üçer âza muvafık mı? (Muvafık sesleri). 
Muvafık görenler.*. Görmiyenler... Muvafık 

görülmüştür. 
Beş encümen üçer âza inlihap edeceklerdir. 

3. — RİYASET DtYAİKİfÜT HE YETÎ IJBiBİHÎYEYE MA&0ZATİ 

1. — Denizli ve Keyseri Mebusluklarına seçi
len; Âbidin Eg<e ve Cafer TüzeVin intihap mazba* 
tatarı. 

— Dehizji Mebusluğuna seçilen Âbi
din Eğe^riİn mazbatamı gelmiştir, hâkkıMa şikâ
yet yoktu'r. Kabul edenler... Etmiyehlet... Kabul 

edilmiştir. . ' '"'.'•• 
Kayseri Mebusluğuna intihap edilen Cafer 

Tüzel 'in mazbatası gelmiştir, hakkında şikâyet 
yoktur. Kabul edenler...; Etmiyenler*.. Kabul 
edilmiştir. • . ' • ' - . 

Ölüm' cezaları hakkında mazbatalar rjktdir, bi
rer birer okuyoruz: 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

•'• 1. ^- MaTdfyâ'fniiı Tevde köyünün İfaşüdiye 
ıntiffâU&iİtâSetİ"'AliöğtÜ Alî IşiKM'ftm Öffîyhceza-
sırtaçûrptirılfâdsıKMkındâ Ba^ekMei.te^Mrdsi 
ve Affîiye Encümeni mazb&tasi (3/19) [I] . 

(Mazbata okundu). 
REİS — Ma^biatajn reyinize arze^yoiföm: 

S â W buyuranlar..; Elmiyenlör... Kabul editeiş-
# . 

2. — Samyköy kazasının Möprübaşı köyün
den Muratoğtu İbrahim Aktaş'ın Müm cezasına 
çarptırılması hakkında* Başvekalet tezkeresi ve 
AMiye Encümeni mazbatası (3/22) [2]. 

(Makata okundu)'. . 
JİMîlS -— Îİazbatayı reyinize arzediyorum: 

Kabul ebeliler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3.:— Turgutlu'nun. Ahmtâti nahiyesinin Ka

raHoyÜrideritâdrıahmetoğlu Mehmet tsaöfmez'iı m 
{11 Ö& saydı btâmayazi zaptın sonündadır. 
\w(.W(y sd^ıh bWmdJğtiz% zaptın soiıUn^MVr. 

ölüm cezasına çarptırılması hakfyntfo Başvekâlet 
tezkeresi re Addye EnĞûmeni mca&şıtd+i {3/24) 
t i ] . . 

(Mazbata okundu). 
Y. D. KARSUtoĞLTJ (Y<«gı&> — Sayin ar

kadaşlar, Adliye Encümenimiz %u jüaiDatasm-
da her ne kadar "ölüm cezasının jftÜa&na karar 
verilmesini Umumî Heyetin tasvibine arzetmiş 
ise de dosyasındaki yazılarm okunuç incelen
mesiyle açıkça görülür ki, ktftü Itemei, ölüm 
cezasına mahkûm olmakla m&ğ ĵttr olmuştur. 
Yükdek Heyetinizin ölüm ceğasiöl ağîr hapse 
tahvil etmesi çok yerinde olacıj&ltelK / , 

Arkadaşlar, hâdisenin gefljpç* 4[ikH şudur: 
öldürülen Muharrem, eski zenci TOcterinaen şe
rir, sabıkalı, etrafım yıldırmı#, !V§d*ki mâna-
siyle yaman-bir fellâh, malûm «öf Agjada fellâh 
çiftçi demek. Izbandut, korkup #jtn'bu adam 
civar köyden zorla bir kız kıfâUfrA kendisine 
karı eder. Çok fena muameleli, yüksek ka* 

.11}' 101 sayûı basmdyozı 

m. 
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tınızda söylenemiyecek kötü fiilleriyle candan 
usandırdığı kızcağız kaçar, boşanır, onu öldü
ren Mehmet'le evlenir.' Mehmet ona hasım de
ğildir. Husumetine sebep te yok. Fakat yal
nız dış tarafı değiV aynı zamanda £ptü huy
larla içi de kapkara olan bu zenci, biçare Meh
met'e mutallakasını aldığından dolayı koyu bir 
hasım olur. Arkalarını takip, Ölümle tehdit 
eder. Hattâ bir defa kahvede Mehmet'i başın
dan yaralar, yere': serer, öldü sanarak kaçar, 
kadına da dağa kaldıracağım diye haber gön
derir. Mehmet kendi köyünün heyetinden 
başka komşu köylere de bu şeririn elinden 
kurtarmaları için yalvarır. Son bir defa daha 
Mehmet'i dövmedi, ölümle korkutması, kova
laması üzerine hiddeti( son dereceye gelen Meh

m e t bu zenciyi öldürür. Üâdisenin içyüzü ve 
vaziyeti budur. 

Arkadaşlar, iş mahkemeye aksedince, suç
suz olduğunu bilen köylüler Mehmet'e acıyor
lar. Yoksul da olduğundan kendileri bir de 
avukat tutuyorlar. Gelen avukat, sen tamamen 
inkâr et, . sabit olmaz, beraet edersin diyor. 
Mehmet te öldürdüğünü tamamen inkâr edi
yor ve bittabi bu geçen maceraları hikâye ve 
ispat etmeye de mahal dalmıyor. Ağır ve hak
sız bir tahrikin husule getirdiği gazabın, şe
dit bir elemin ' tesiri altında suçun işlendiği 
mevzuubahis olmuyor. Mahkeme, öldürme te
hevvürle değil, taammütledir diyor ve ~ ölüm 
cezasına mahkûm ediyor. Şimdi aramızda ar
kadaşımız olan ve o sırada * başmüddeiumumî 
bulu'na'n sayın Nihat Berker takdirde muhaffef 
sebep var, ölüm cezası doğru değil, karar bo
zulsun diyorsa da Temyiz Mahkemesi de tasdi
ki cihetine gidiyor. 

Arkadaşlar, hâdisenin içyüzünü, hakikati-' 
. ni, ödenin ""nasıl bir . adam ve öldüren zavallı 
Mehilişt'e nasıl musallat olduğunu gösterir lis
tede mevcut Manisa Barosunun, köy heyetinin 
mazbataları, maktulün kendi hemşiresinin ya
kısı vardır. Mehmet, maktulün hemşiresine 
gidiyor ve diyor k i ; bu adam karısını boşamış 
ve b e i . de almıştım. Bunda benim bir suçum 
yoktur. ; "Bu adam benim üzerime musallat ol-' 
muştur. İŞlini benden çeksin. Hemşiresi de 
diyor k i ; üflediğin doğrudur amma bİ2 buna söz 

. unlatamayjçz. ' Bu adam içki içer, kumar oy
nar, he r taçaf ı korkutmuş bir adamdır, öle
nin böyle; çok şerir olmasına karşı öldüren Meh
met çok hajtk, hiç kimseyi incitmemiş, uzun 
müddet askerlik etmiş, güzide hizmetler görmüş 
bir ada'ni Zavallı soy adını da ölmez koymuş. 
Hayat şulesinin* söndürülmemesi için son ümi
di Büyük Jtfillet" Meclisinde, Yüksek Heyetiniz-
dedir. Ulüvvü cenabınıza sığınıyor. Yazıktır 
ölmesin, yurdun, cemiyetin bu adamdan bir gün 
yardım görmesi,'ihtimali tamamiyle münselip 
olmasın. 

.Arkadaşlar., hepiniz de benden daha iyi 

bilirsiniz ki, Ceza Kanunumuzun 51 [nci mad
desi, bir kimse haksız bir tahrikin husule ge
tirdiği gazap veya şedit bir elemin tesiri altın
da bir suç işlerse o suç da ölüm cezasını müş
tekim olursa ölüm cezası yerine 24 sene, tahrik 
ağır ve şiddetli olursa .15 sene, 59 ncu mad
desinde fail lehine cezayı hafifletecek takdiri 
sebep bile ölüm cezası yerine 30 sene ağır ha
pis cezası verilir, diyor. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar karıncayı incit
meyen, hiçbir mahkûmiyeti olmayan zavallı 
Mehmet durup duruken bu kara herifin kara 
kanına girer mi? Mehmet ona hasım değildir, 
onun Mehmede ve karışma husumeti vardır 
Mehmet canından bıkmıştır ve kendi eaneyini 
yıkmıştır. Buna çok sağlam bir surette inana
rak ve arkadaşlarımın yüksek görüşlerine ve 
ulüvvücenaplarına dayanarak ölüm cezasının 
ağır hapse tahvilini rica ederim. Ağır hapis 
miktarı ne kadar olsun? Bence 15 sene olursa 
iyi. Onu bilmiyorum. Karar Yüksek Heyeti
nizindir. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) -~ Aziz arkadaş
larım, herhangi bir ölüm cezasını Büyük Mil
let Meclisinde bir vatandaşı kaybetmek ezasiy-
le müteellim olarak ister istemez kabul ediyo
ruz. Fakat bu şimdi kararını vereceğiniz ölüm 
cezası bu neviden bir şey değildir. Meseleyi 
arkadaşım aydınlattı. Ben de elimden geldiği 
kadar anlatmağa çalışacağım. Oranın köylüle
ri geldiler; kendisiyle alâkası, taallûku olmayan 
köylüler; gözleri yaş içinde, 'bu adamın ma
sum olduğuna yemin ettiler; kendi saf lisan-
lariyle heyecanla vakayı ve dâvayı anlattılar, 
ben de size nakle çalışacağım: 

Manisa'nın köylerinden birisi.. Buraya, ma
sum ve kendi hallerinde yaşayan köylüler ara
sında eski saray paşalarından birinin kölesi olan 
izbandut gibi bir zenci yerleşmiştir. Türk köy
lüsü malûm, söylemeğe hacet yoktur, misafir
perverdir, kötülüğünü görmediği müddetçe her 
garibe iyilik eder, kötülük görse bile, gariptir 
diye hoş görür .Bu adam yaşadığı kölelik haya
tının acsını bu masum Türk köylüsüne kötülük 
etmekle çıkarmağa çalışan alçak bir zencidir. 
Bu adam geliyor, kendi namusunu ve haysiye
tini korumağı bildiği kadar namusuna sürülen 
bir lekeyi içine atıp ele söyliyemiyecek tinette 
olan Türk köylüsünün bu içliliğini fırsat bile
rek, zaman zaman, tek tek yokluyarak, başka
sına açılamryacak şekilde çocuklara, kadın ve 
erkeklere tasallut ediyor. Türk köylüsü bu zeh
ri içine akıtıyor; rezil olmamak için, namusuna 
şüyu ile de leke sürdürmemek için, başka köyle
re duyurmamak için sesini çıkarmıyor, böyle 
günlerce, aylarca bu alçak adamın bu hare
ketleri devam ediyor. Nihayet günün bU 
rinde bu şerir, bu namussuz, civar köylerden 
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gocuk denecek yaşta Zehra isminde bir kızı yol
dan çeviriyor, derenin kumlarma başmı göm
mek ve bağırmasına mâni olmak suretiyle ak
lınıza gelmiyeeek şekilde kötü bir şekilde taar
ruz ediyor. Artık ihtiyar heyeti dayanamıyor, 
adama ya köyden gitmesini yahut da lekelidiği 
kızi^'almasını teklif ediyor. Bütün 'şerirliğine 
rağmen bütün köyün aleyhinde -olduğunu gö
ren haydut, bu kızla evlenmeye kail oluyor. 
Fakat arkadaşlar, kıza yaptığı muamele yalnız 
ilk defaki şerirlik, alçaklık değildir. Evlenmiş 
olduğu kadmla, zavallı dünkü kız Zehra ile her 
zaman, her gece kavga içindedir. Zehra, ev
lenmiş ' olmasına rağmen, alçak kocasından ır
zını başka şekilde korumak mecburiyetinde ka
lıyor. 

Zehra her zaman bu alçakça ve haince iste
ğe boyun eğecek karakterde olmadığından 
Türklük haysiyet ve şerefinin galeyaniyle ge
liyor, heyeti ihtiyariyeye iltica ediyor. Heyeti 
ihtiyariye bu alçakça vaziyeti görüyor ye ka
dını boşatıyor. Bundan sonra; köy, - Anadolu 
halkının eşsiz hissi selimiyle her şeye rağmen 
masuniyet ve mazlumiyetini takdir ettiği Zeb
rayı; kendi halinde, çok iyi bir insan olan Türk-
oğlu Türk Mehmet ölmez 'e nikahlıyorlar. Bu 
suretle iş kapanacak ve belki de şeririn yaptığı 
yanma kalacaktı. Fakat o kadar alçaktır ki, 
o kötü huyundan bir türlü vaz geçmiyerek yine 
kadının peşini bırakmıyor. Nihayet bu vaziyet 
karşısında bir gün hem kendisinin ve-hem de 
karisinin öldürülmesinden korkan Mehmet, ihti
yar heyetine müracaat ederek kendilerinin ko-
runmasnı istiyor. İhtiyar heyeti zabıtai mania 
vasıtasiyle bunları koruyamıyor veyahut bu yol 
hatırlarına gelmiyor. 

Nihayet yine böyle zencinin. burnundan so
luyarak Zehra'yı kovaladığı günlerden birinde 
kahveye gelip kan ter içinde ağlayarak sızla
nan,' başima bu belâyı nereden çıkardınız diyen 
Mehmedi köylüler hak vererek dinlerken; ız
bandut; kapıdan içeriye giriyor, yakaladığı bir. 
şişeyi Mehmed'in kafasına vuruyor. (Mehmet, 
kaatil zanniyle tutulduğu gün dahi bu yaranın 
izi alnında idi.) Mehmet bayılıoyr. Bütün köy, 
halkı kaçışıyor. Mehmet neden sonra ayılıyor... 
Mehmed'i düşününüz: Bir köydesiniz, bir Türk 
köyündesiniz. Bir zenci size ve karınıza musal
lat olmuştur. İh t iyar heyetine baş vuruyorsu
nuz ; o bir şey yapamıyor (Affedelim sesleri). 

(ürünün birimde Mehmet evine yorgun argın 
gelmişken, karısını ağlar buluyor. Zehra Meh-
medin o güne kadar bilmediği bütün kötülük
leri, niçin boşandığını ve nihayet iki gün ev
vel namusuna tasallut kasdiyle nasıl kovalan
dığını anlatıyor. Mehmet anlıyor ki, kadını ykıe 
tasalluta uğramıştır, söylemeyi kendine yediremi-
yor; artık dayanamıyor, komşulardan birisin-' 

den kaptığı bir mavzerle bu adamın yoluna çı
kıyor, kendi namusunu, ailesinin namusunu, 
köyün namusunu bir şerirden, kurtarıyor. (Kö
yün'.şerefini kurtarıyor sesleri). 

ÂrMdaşlar,* bundan daha esaslı esbabı mu-
haff efe' nasıl olur ? Ailesinin namusunu, köyü
nün şerefini.* kurtarıyor! Söylerini bir şerir
den kurtaran bu adama . halaskar gözü ile 
bakan halk, onu kurtarmak için bir meşhur 
avukat tutmak için para topluyor. Avukat kö-. 
ye gelip öğreniyor ki, bir türk köyünde bu 
zamana kadar hiç bir kaatile gösterilmeyen bir 
alâka, bir- şafkat hattâ minnet var. Bütün 
köy gidip kaatilin elini ayağını öpmüştür. Avu
kat bakıyor ki, kimse Mehmed'in aleyhine bir 
şahadette bulunacağa benzemiyor. Ona tam 
kurtulsun diyor; « inkâr et » diyor. O da al
dığı bu öğüde uyarak daima inkâr yolunu tu
tuyor. Fakat cürüm yerindeki ve aleyhteki 
izlerden mesele sabit olunca; yalnız aleyhteki 
delillere dayanılmak mecburiyetiyle ölüm ceza
sı veriliyor. 

Arkadaşlar! Yüksek Meclisin Yüksek vicda
nına sığmıyorum. Bu adam bir şeriri bu ölü
mü hak ettiği için öldürmüştür. Yüksek şefka
tinize sığmıyorum, bu adamın af fini istiyorum 
(Alkışlar). 

ADLÎYE En. Mi JYL Ş. DEVRİN (Zongul
dak) — Arkadaşlar, bu idam dosyalarmm mü
zakeresi hakikaten mazbata muharriri için ağır 
bir-müdafaa tarzı teşkil etmektedir. Çünkü 
Behçet Kemal arkadaşımızın tasvir buyurduk
ları hâdise üzerine hepimizin affa gitmesi kadar 
tabiî bir şey yoktur. Arkadaşlar, bendeniz af
fa gidip gitmememiz hususunda hiç bir mâru
zâtta bulunmıyacağım, Bu ancak Heyeti Ce-
1 ilenin hükümranlık haklarına taalluk eder. 
l?akat arkadaşlar; hakikati söylemek Encüme
ninizin vazifesidir. Müsaade buyurunuz, ben
deniz burada hakikati teşrih edeyim. Ondan 
sonra'Yüksek kararlarınızla varılacak netice 
en iyi neticedir. Bunun içm çok istirham ede
rim, hakikat anlaşılmalıdır. Anlaşıldıktan 
sonra af da;-.tadil de, yüksek hükümranlık hak
larınıza düşen bir vazifedir, Curada Adliye Ve
kili arkadaşımıza da bir vazife terettüp etmekte
dir. Kendileri Adliye Vekili sıf atiyle dosyayı 
okumuşlardır. 

Bu hususlar hakkında yüksek heyetinizi ten
vir buyurmalıdırlar. Bendeniz encümende olan 
tetkikatı arzedeeeğinu 

Şunu arzedeyim ki, bu dosya kadar geniş bir 
alâka şimdiye kadar idam tetkikatmda tesadüf 
edilmemiştir. Şu da encümenin .bu alâka ile 
mütenasip bir hassasiyet göstermesini intaç et
miştir. •• . .' 

Bendeniz Behçet Kemal arkadaşımın heyeca
nını hürmetle telâkki ederim. Yalnız bu işde en
cümeni bu sahaya sevkedeıı bir yanlış malûmat-
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tan bahsettiler. Katiyen böyle bir yanlışlık ol
mamıştır. Tasavvur buyurur musunuz ki, bu şe
kilde cereyan eden müzakere bir adamı ipe kadar 
götürsün. 

Şimdi bendeniz hâdiseyi kısaca apedeeeğim 
ve saym Adliye Vekili arkadaşımdan da bu hu
susu lütfen elindeki malûmata nazaran tavzih 
buyurmalarım riefe edeceğim. Şunu iddia edebi
lirim ki, Behçet Kemal arkadaşımız dosyayı oku
mamışlardır. Kezalik Yusuf Karalı arkadaşımı
zın da dosyayı baştan aşağı okumadıklarını zan
nediyorum. 

Şimdi temyiz ilâmında okumuş .olduğum bir 
metni okuyacağım: 

Bu, mâruzâtını üzerine- tabii vereceğiniz karar 
en doğru karar olacaktır; Bir defa arkadaşlar 
maktulün sabıkalı, şerir, fellâh, izbandut, yaman 
bir adam olııp olmadığını bilmiyorum. Fakat ka
nını muvaüfebesinde bir şerirle herhangi bir ada
mın öldür4hne«inde müsavat vardır. Sonra ada-
mm şerir olup olmadığına dair malûmata malik 
değiliz, öyle dahi olsa dosyada mevcut malûma
ta istinat etmek mecburiyetindeyiz. Dosya ne 
merkezdedir arkadaşlar? Bir defa dosyadaki ma
lûmata nazaran maktulün karısı ile evlenen ka
tildir ve maktulün karısiyle evlenmek infial se
bebi olmak la/imgeliyorsa Temyiz Mahkemesi di-
yorki,.bu infialin kaatilde değil, maktulda uyan
ması İâzıücUT. Sonra kaatil evvelâ vakayı baştan 
aşağı- inkâr etmiştir. Sonra inkâr edemez bir va

riyete gelince başka bir müdafaa tarzı tutturmuş 
ve maktulü kötülemek, şahitleri kötülemek cihe
tine gitmiştir. Aralarında bir münazaa olmuş 
mudur, olmamış mıdır? Bu «het gerek Asliye 
Mahkemesinin ve gerek Temyiz Mahkemesinin 
tasdiknidan geçmiş ve Ba^müddeiumumiliğin 
ilk itirazı buna matuftur. Tetkik edilmiştir, ara
larındaki kavga, şundan ibarettir.; 18 kânunuev
vel Î93? senesinde kaatil tarafından maktul aley
hine bir hakaret dâvası açılmıştır. Arkadaşlar, 
bu dâvadan da bizzat kaatil olan ölmez mahke
meye, gelerek dâvadan feragat etmiştir, feragatle 
mahkeme kapanmıştır. Ondan sonra herhangi 
bir, tahrike mâruz kalıp, kalmadığı... gerek katlin 
ikaı hususunda maktul tarafından herhangi bir 
tahrike mâruz kalındığı hakkında dosyada bir 
şey ypkıtur. Emir buyurursanız dosyayı baştan 
aşağı öHuyayim, tahrik yoktur. Tahrik olmadığı 
gerek AJsKye Mahkemesinde ve gerek Temyiz 
Mahkem,es4nde yapılan tetkikatla sabit olmuştur, 
bu cihet ayrtca tetkik edilmiştir. Bâşmüddeiu-
miliğin idam kararının doğru olduğu hakkında 
dosyada; mütalâası vardır, Karslıoğlu arkadaşım, 
dediler İki, Bi^mü&deiumumilik itiraz etmiştir. 
Baş (müddeiumtimfli|in talepnamesinde: 

İstenilen bozma ve yapılan duruşma ve top
lanan delillere ve tatbik olunan »maddelere göre 

Temyiz iddJir lâyihası yerinde görülmemiş oldu-. 
ğöndapı .idöiasının reddiyle utölive kanıma uygun 
olarak hükmün tasdikıistenmektedir. Yani Baş-

mü^deiumumilik dahi hükmün tasdiki /istemiştir, 
. Tahrik olmadığı sabit olduktan sonra Başmüddei-
umumulik dahi usulüne muvafık olduğunu tas
dik etmiş, bu karar Temyizin Umumî Heyetin
den dahi geçmiştir. 

Tahrik var mı idi> yok mu idi? Behçet Ke
mal arkadaşımıza bu şekilde malûmat verilmiş 
olabilir. Nihayet dosyayı tetkik ettikleri za
man bu malûmatın büsbütün başka olduğunu 
Öreceklerdir. Artık şunun inkâr edilmez ha
le geldiğini anlıyan kaatil bakınız ne şekilde 
bir müdafaa tarzı ihtiyar etmiştir ve son da
kikaya kadar bu müdafaa şeklini devam ettir
miştir: Kötülemek. Hem de nasıl kötülemek? 
Bu ciheti ilâma istinaden arzediyorum, dikkat
le dinlemenizi rica ederim. 

En kuvvetli âmme şahitlerinden Fatma. 
Bakınız bunun için ne diyor : Fatma abdaldır. 
Hem de nikâhsız olarak Muharremin teyzesinin 
oğlunun yanında kapatmadır. Kendisi 'itimat 
edilecek bir kimse değildir. 

Diğer şahit Haticeye gelince ben onun da 
şahitlisini kabul etmem. 

Dikkat buyurun, bu ifadeye. Bizzat kaati-
lin ifadesidir. Mahkemei Temyiz zabıtnamesin
den okuyorum. «Çünkü bundan bir buçuk se
ne evvel ormandaki mezarlıkta Haticenin ırzı
na geçmiştim >. Bu başka bir Hatice. « Beni 
sevdiği için o zaman şikâyet etmemişti. Şim
di Sevmiyor » demiştir. Demek ki, şahitleri ve 
maktulü kötülemek hususunda böyle bir mü
dafaa yolu ihtiyar etmiştir. Kendisinin iki ta
ne avukatı vardır. Birisi İstanbul'dan gelmiş
tir, diğeri de Ankara'dadır. Yani en geniş 
şekilde müdafaa edilmiştir. 

Hulâsai mâruzâtım arkadaşlar, arkadaşımı
zın köylülerin verdikleri malûmata istinaden 
arzettikleri malûmat, dosyadaki tafsilâta uyma
maktadır. Tabii Adliye Vekili Arkadaşımız da 
bunu ifade buyuracaklardır. Ondan sonra bü
tün tahrikin ve meşru müdafaanın olup olma
dığı hususu da gerek Asliye mahkemesinin ve 
gerek Temyiz Mahkemesinin tetkikinden geç
miştir ve kaza cihazı ile tesbit edilmiştir. 
Vaziyet böyle olunca affı veyahut cezanın ta
dili hukuku hükümraniye taallûk eden bir me
seledir. Yüksek takdirinize muallâktır. Bi
zim bu hususta müspet veya resmî hiç bir mâ
ruzâtımız yoktur. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
ADIİYİE VEKÎLÎ A. R. TÜREL (Konya) 

— Söz istiyorum. 
REÎS — Feridun Bey; müsaade edm, Ve

kil Bey söylesin, sonra söylersiniz. 
ADLÎYE VEKÎLÎ A. R. TÜREL (Konya) 

—- Muhtrem arkadaşlar; mütehassıs encümen 
Mazbata Muharriri arkadaşımızın izahatı ma-
vakaa tamamiyle mutabık ve dosyadaki malû
matla tamamiyle müeyyet bir mahiyettedir. 
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Hakikaten* gerek Ağır Ceza gerek Temyiz Bi- ! 
rinci Gea$f]>airesi, gerekse Ceza ifmumî Heyeti 
bu meseleyi kanunun ve usulün emrettiği geniş 
bir incelemeden geçirdikten sonra bu neticeye 
varmıştır. Yani mahkeme kanunun kendisine I 
vermiş olduğu vazifeyi yapmıştır. Bundan f 
sonraki vazife Yüksek Heyetinize aittir. 

Hâdisede eğer .cezanın hafiflettirilmesini 
ieabettirecek bir mahiyet görülmüş olsaydı, de- [ 
rin ve ince tetkikat yapmış olan Temyiz Mah
kemesi buna vâkıf olacaktı. Çijnkü arkadaş-
larımBg. söylediklerine ilâveten arzedeyim ki, 
Temyizin birimci kararı bozmaşınaa ayak izle
rinin bu adama ait olup olmadığının tetkik 
edilmeş^i, isminin bir yerde (Ölmezoğlu) bir 
yerele (Uzftbnezoglu gibi bir yerde şöyle, bir 
yerd,© böyle yazılması mucibi nakzolacak dere
ceye ^rıa^aya kadar tetkikatını ilerletmiş ve | 
bu gibi noktaların d»hi yeniden tetkikini iste
mek üzere dosyayı iade etmiştir. Bunun üzerine 
mahkeme Polis Enstitüsüne müracaat etmiş. Ta- I 
ka -gam kurularak yapılmıştır. Yaka yerinde bu- I 
lunaa mavzer kaplığının, bu adamın bilâhare evi 
aramp ocağında bulunan mavzer kapçıklarının 
ayni ye, o mavzerden atılıp atılmadığının tesbiti 
için Eej^ Enstitüsüne müracaat ediliyor. O za
man Enstitüde, mütehassıs Paviyo işi gayet gü
zel tetkik ediyor, gayet müdellel ve fennî /bir 
raporla ve katî ifadelerle, bu kurşun' silâhtan 
atılmıştır demiştir ve ayrıca da mahkeme bu 
raporu verenin ifadesini almıştır. -Hulâsa mah-
kemelerimiz vazifelerini, kanunun kendilerine 
verdiği şekilde tamamen yapmışlardır. Verilen 
ceza da Ceza Kanunu ahkâmına uygun bir cê  
zad«\ Bu cezanın hafifletilmesini ieabettiren bir 
cihet yoktur. Yüksek Heyetiniz bunun dışında 
içtimai bir menfaat mülâhazasiyle affetme cihe
tine giderse bu cihet Büyük Millet Meclisinin 
hükümranlık hukukuna taallûk eden bir cihet
tir ki, bu hususa dair hiç bir diyeceğim olamaz. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bftngöl) — Arkadaşlar, 
hayatımda ıstırap duyduğum ve fakat tıpkı bir 
askerin cephede vazifesini yaparcasına hakikati 
huzurunuzda ifade etmek mecburiyetinde bulun
duğum bjr anı yaşıyorum. Bu dosyayı bende
niz iki defa okudum. Bu adam kaatildir. Bun
da şüphe yoktur. Dosyada arkadaşımız Şinasi 
Devrin'in dediği gibi tahrik ve saireye delâlet , 
eden hiç bir şey yoktur. Bu adam taammü
den katletmiştir. Pusu kurmuştur. Çalılığın ö-
nünde dftrmuştûr. Maktul oradan geçerken ev
velâ uzak mesafeden kafasına bir kurşun at
mıştır. Adam yıkıldıktan sonra yanına gitmiş 
bir kurşun da yanından-atmıştır. Bunu Meclisin 
iyi bilmesi lâzımgelir. Arkadaşlar, bilirsiniz ki,. 
bendeniz de diğer arkadaşlarım gibi encümen
de kjlı kırk yararcasina, aceba şu adamın kaa-
til olduğu hakkında kalbde bir iştibah hâsıl o-
lur muİ diye incelerim. Çünkü bilirsiniz ki, bir 

vatandaşı öteki dünyaya, göndermemek jjSnder-
mekten elbette evlâdır, gû da Büyük Meelijnn 

f hukuku hükümranisini kullanırken gözönünde 
tutacağı esas vazifelerde^ bir tane^dm Bu iti
barla Meclisin bunu iyice bilmesi ve bunda en 
küçük bir iştibah, kalmamalı ^azimdir. 

înkâr etmiştir, ben atmadım demiştir. Gel
mişlerdir, mavzeri bulmuşlardır, mavzerin yeni 
yağlandığını görmüşlerdir. - Mavzerin, üzerinde 
usareyi müsgiyye, yani yeşil yaprağın usaresini . 
dahi tespit etmi^eifdir. Yani aerce m&ta* bir 
şey görsem vallâhilazîm bu kürsüye eıkıptta yük
sek kuburunuzda bir tek kelime Eylemezdim. 
Farzedisiz ki, bu adam benim evlâdnadır. Millet 
vekili olarak öbür dosyaları tetkik ederken^ 
hakkı hükümranimizi kullanırken, bir hakkın 
teeyyüt etmesi bakımından bir hakikati size söy-

l lemek meçhuriyetİBdeyinu Arkadaşlar, bizim 
I elimizde bugün öyle işler vardır k i biz aylarca 
! üzende, bir kelime hatasından dula^î, katta 
I bir şene tetkikat yapmışızdır. İbrahim midir, 
t; üjEehmet midir ? Belki bugün okunmuş veya oku

nacak ^bir dosya vardır, Ja^darmalaKntuttu#» 
zabıt varakasında bir sehiv olmuştur, Mehmet 
midi*, Ahmet midir? diye, Adliye ¥ekiM <le 
bulutlar, günleercee üzerind* düîruûdu. Âza
mi hassasiyeti© tetkik yapıldı. Şimdi bu 
Mehmet ölmez'i ben vallahi mifletin yük
sek mümessili olan bendenim aranızdan 
bir fert olarak muazzam huturunuzda 
tazimle ederek söylüyorum: Yani siz bilirsiniz, 
Meclis hukuku hükümranisini kullandığı 'zaman 
her şey olur. Aneak ben bu işde bir İmm kaatil 
olduğumda şüphe olmadığını tekrir â^zediyorum. 

Y. B. •J£â&mJ9&lB (Yozgad) — Tahrik 
mevcuttur. Raatil eİmadığmıkim söylüyor? 

F. T. VpŞfâSmSL CPevamla) — Telâş et
meyin, konuşalım. Dosyada, tahrike ait bir kayıt 
yoktur, Tahrik varsa vardır diyen arkadaş tah
rikin ne surjetle olduğunu beyan etsin. 

Şimdi başka bir tarafa geliyorum: Demin bV 
arkadaşımız kürsüye çıkarken dedi ki; böyle 
olursa bu istikamete gidilirse arkadaşlar biz her 
mücrimin vaziyetini tetkik ederken bir de mak-

, tulün üzerinde bir tahlil ve tenkit yapmak vazi
yetine meydan vermek doğru olur mu? 

Demek ki, dosyaları tetkik ederken bir de 
, maktul buna sebebiyet vermiş midir, vermemiş 

midir? Bu ciheti tetkik etmek yolunda gitmek 
ieabediyor ki, bu, doğru bir sisteme gitmez. O za-

I man ne olur? Maktul olan kimsenin hüviyeti 
I üzerinde Büyük Millet Meclisi istitafî cihete gi

derek, bu fena bir adamdı, kötü adamdı, bozuk 
adamdı gibi bir takım vaziyetlere gidilir ki- bu 
şekil en tehlikeli bir çığır olur. Onun içindir ki, 
arzetfciğim gibir hakikaten işin sükûn ile ye her 
tarafınm,eşaşh şekiMe düşünülmesi lâzımdır.. Bu 
adam, Arap Muharrem fena bir adam olabilir. 

' Fakat Mehmet Ölmez bu adamı, taammüden, 
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çalılar a-rkasına saklanarak, iki defa ateş etmek 
suretiyle katletmiştir. 

Mahkemenin tahrik noktasmdan nazarı dikka
tini eelbşderek o suretle kendisini müdafaa et
mesi lâzımgelirdi. Halbuki katiyen böylfe bir şey 
mevcut değildir. Binaenaleyh bizim tetkikatı-
mızr yaparken bu noktadan mevzu üzerinde dur
mamıza ve maktulün hüviyeti şu idi, bu idi gibi 
bir takım tâlilât ile bir idam cezasının infazının 
geri kalmasına bendeniz taraftar değilim. Bu 
öyle tehlikeli bir duruma girer ki, arkadaşlar, 
öyle olur ki, kaatilliğinde insanî adalet bakamın
dan herhangi bir hata olması ihtimali, hukuku 
hükümraninin mümessili olan Meclisi, vicdanî 
bir mefhum olarak tereddüde düşürebilir. Kaatil 
olduğunda kimsenin şüphesi olmıyan bir adamı 
idam etmemekte maktulün şahsına ait esbabı mu
cibe araştırarak bu şöyle kötü adamdı, bu böyle 
kötü adamdı diye beyanatta bulunulmasını ben
deniz doğru görmediğimi arzederim. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) —' Arkadaşla
rım, ben mazbatayı, kanun bakımından, adlî 
esaslar bakımından, tetkikinin, bütün Büyük 
Millet Meclisinin emniyet ettiği ve emniyet et
mekte haklı olduğu Encümenin noktai nazarı
na itimat ederek uzunboylu tetkik etmiş deği
lim. Fakat arkadaşlar, mesele şudur : Şerir 
olduğu bütün köy tarafından tasdik edilen bir 
zenci vardır. Bu zenci tarafından kaatilinin es
ki karışma, köy halkına, müteaddit defalar en 
iğrenç şekilde tasallutlar vâki olmuştur. Ta-
ammüt vardır,, yoktur, demiyorum. Fakat se
bebini Mazbata Muharriri . izah buyurmadılar. 
Bu adam durup dururken mi bu adamı öldürdü, 
öyle mi? öldürülen, bütün köyün başına mu-
sallat olmuş bir Landrodur. Bu taammüden öl
dürülmüş olabilir. Taammüdün sebebi, kaati-
lin nasıl tahrik edildiği ilk inkarları yüzünden 
incelenememiştir. Ceza tatbik edileceği zaman, 
Büyük Millet Meclisinde tasdik edileceği za
man, şüphe varsa üzerinde durulmalıdır, öl
dürülen şerir, demin arzetmedim, köy çocuk
larından başka bizzat kendi kız kardeşine de 
tasallutta bulunmuştur. Bu tasallutlar köy hal
kının ifadeleriyle sabit olmaktadır. Ben dinle
dim, sizei bu hakikati naklediyorum. Onlardan 
biri burada konuşamayacağı için ben Türk mil
letinin bir ferdi ve bir mebusu olarak burada 
konuşuyorum. Bu adam bir köy Landrosudur. 
Bütün koy ve köy çocuklarına tecavüz etmek 
suretiyle bu zavallı adamı kendisini öldürmeğe 
sevketmiştir. Avukatın iknaı ile zavallı kaatil 
sonuna dara işi inkâr etmiş ve bu şeririn, na
musuna vâki olan tecavüzünü mahkemede tah
rik unsuru olarak belirtememiştir. Şimdi; bu 
adam idam mı edilsin? Kendi halinde yaşayıp 
giden bir masum Türk köylüsü, köyünün, ka
rısının namusuna musallat olmaktan bir türlü 
vazgeçmeyen, kız kardeşine tasallut edecek ka
dar şerir! olan birini öldürmeye mecbur olmuş

tur. Hükmü yüksek vicdanınıza terkediyorum. 
Y. D. KARSLIO&LU (Yozgad) — Arkadaş

lar, Adliye Encümeni Mazbata Muharriri ar
kadaşımızla, Feridun Fikri arkadaşımızın söz
leri bizim sözümüzü, benim dâva ve müdafaa
mı çürütmüş değildir. Biz zaten Memet ölmez 
öldürmedi, demiyoruz ki. Yani Muharrem'in 
maktul olduğu nasıl bir hakikat ise Mehmet'in 
kaatil olduğu da bir hakikattir. Fakat bu ha
kikatler yanında tahrikin mevcut olduğu da 
bir hakikattir. 

Esasen Ceza Kanunumuz böyle taammüden 
öldürülüpte ölüm cezasına müstahak olanlar, 
eğer bir tahrikin husule getirdiği elemin tesiri 
altında öldürmüşse cezasını hafifletiyor. Şim
di bu adam öldürdüğünü inkâr etmiş, avuka
tın gösterdiği yanlış bir yola gitmiş. Suç inkâr 
edildikten sonra artık, şöyle oldu, böyle oldu 
demesi tabii mevzuufoahis olamaz. Evet bu adam 
ben öldürdüm amma şöyle tahrik var, böyle 
sebep var demiş olsaydı bunu yüzlerce, binlerce" 
adamlarla ispat edebilirdi ve o zaman mahkeme 
de bunu ölüm cezasına mahkûm etmiyeeekti. Şim
di biz millet namına, âmme hukuku namına 
düşünüyoruz. Meclisi Âli hiç bir kayıt ve şart 
altında değildir. Mahkeme gibi kanunla kayıtlı 
bulunmuyor. Muhahkak ki rüyasında görüp te 
bu adamı öldürmedi, bir sebep mevcuttur. Maz
batada bir kadın yüzünden deniyor. Kadın 
kimdir? Tahlil etmek lâzımdır. Maktul Mu
harrem'in boşadığı ve Mehmet'in aldığı ka
dındır. Bu takdirde husumet kime ait olur? 
.Ta'biatiyle Mehmet'e olur. Halk dilinde bir söz 
vardır. Kadın boşıyanla mülk satanın içinden 
acısı çıkmaz. Boşadığı için ve boşadıktan son
ra da Mehmet tarafından alındığı için şerir 
hırsını Mehmet üstünde teksif etmiştir. Zaten 
maktul bu gibi şeylere istidatlıdır. Tasallutta 
bulunur mu? bulunmaz mı?, bu cihetlerin tetkik 
edilmesi lâzımdır. Bendeniz Yüce Heyetin yük
sek görüşlerine havale ediyorum. 

Bu adam şüphesiz sebepsiz yere ve tahriksiz 
bu adamı öldürmemiştir. Elbette bir tahrik var
dır. Tahrik olduğu zaman kanunumuz cezayı 
tahfif eder. Ceza Kanunumuzun 51 nci madde
si sarihtir, der ki; şiddetli ve ağır bir tesir al
tında öldürdüğü takdirde ölüm cezası 15 sene 
ağır hapse tahvil edilir. Ben takririmi verirken 
affedilsin demedim, ağır hapse tahvil edilsin 

• dedm. Karar Yüksek Heyetinizindir, 
H. BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar, burada 

iki noktai nazar çarpışıyor. , Birinci noktai na
zarı, evvelâ encümen namına Mazbata Muhar
riri Şinasi Devrin, Adliye Vekili o'larak Bay 
Türel ve aynı zamanda Feridun Fikri teşrih 
ettiler. Bu noktai nazar doğrudan doğruya ve 
yalnız evrak üzerine kurulmuştur. Hayatla 
ilgili bulunmamaktadır. O bir noktai nazar ise 
halktan duyulmuş olana, efkârı umumiye üze
rine kurul m ustur. Ben o mmtakanin bir mebu-
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suyum. Buralara gittim ve maktulü de kahvede 
otururken gördüm, Ahmetli nahiyesi merkezinin 
biraz arkasında bir köyde. Ve herkesin bunun 
hakkındaki düşüncesini de biliyorum. Katil va
le ıdir, kimse inkâr etmiyor, taammüt vâkidir, 
amma bir şey daha.vâkıdır; dosya bunu da göste
riyor. Bu adam cehaletine kurban gitmiştir. 
Avukatını köylü tutmuştur, köylü avukata; bu 
adam pek çok seviliyor çünkü köyünü kurtarmış 
bir adamdır. Bu adam her gün öldürülmek teh
didi altında yaşıyordu. Hakikati mahkemede 
anlatalım dedikleri vakit avukat, Ben Avrupa
da oturdum ve avukatlık ettim, siz mi bana akıl 
öğreteceksiniz, susunuz diyor. Ve zavallıya inkâr 
et diyor. Madem ki, herkes senin dostundur, 
aleyhine şahit çıkmaz ve dolayısiyle de bu iş böyle 
gider ve beraat, edersin diyor. Okuması yazması 

var mı? yok mu? bilmiyorum. Bu zavallı, köylü 
bu'kadar korku içindedir. Avukat İstanbul'dan 
gelmiş buna kanmaz mı? tabiidir ki, kanar ve ta
biidir ki, dosyada buna dair bir şey göremezsi
niz. Hayat ta belli başlı bir şeydir. Hayatı bir 
tarafa, bırakıpta yalnız kâğıt üzerinde karar ver-
miyelim. îş bu mecraya girdikten sonra mah
kemeden tabiatiyle başka bir biçimde bir hü
küm çıkarıyorlar ve esbabı muhaffefe dosyada 
görünmiyor. Çünkü muhakeme sırasında serdedil- • 
ıuedi-amma bütün köylülerin bu adamı haklı gör
mesi nazarı itibare alınmaz mı? Adalet yalnız kâ
ğıt üzerinde tecelli etmez. Ancak bugün hakikat 
bilindikten sonra böyle mi muhakeme edilir? Bir 
cinayet: mahkemesi'böyle mi muhakeme eder de
mekte haklı değil midir? Burada konuşan arka
daşların bir çoğu Avrupada okumuştur. Hakikati 
bir çok kişiden duydum. Ne kaatil ne de maktul 
ile alâkası olmayan adamlardan duydum ve benim 
de.bir alâkam yoktur. Bu adamı öldürmeyiniz, 
bu adam hepimizi -kurtarmıştır-demişlerdir Ben 
bunun şahidiyim, benim bununla ne bir ilgim 
vardır,'ne bir şeyim vardır. Bunu bana söyliyeıı-
lerin de bir ilgileri yoktur. Hakikat şudur: Bu 
zenci vaktiyle hangi paşa kölesi idi, kim bilir pa
şanın uşaklarına nasıl tahakküm'ederdi? Eski 
kızlar ağası zihniyetini düşününüz, onlar ne ka
dar mütehakkim olurdu. Kimbilir nereden gel
miş, köyde yerleşınkş, bedeni kuvvetine dayana
rak herkese kötü muameleler yapmıştır. Köylü 
böyle cahil olmasaydı kaatil ile dayak yediği za
man veya başka bir vesile ile provokasiyon yapar
lardı maktulü öldürür ve mahkemede de itiraf 
ederlerdi belki beraat ederlerdi. Amma bilmiyor
lar,;' bunlar cehlin kurbanıdırlar. Sonra dosya 
deniyor. Bu adamın idamını istiyorlar hükmün 
icrası için şu yolda mütalâa yürütüyorlar: Mah
kemede falan ne elemiştir? Temyiz ne demiştir? 
Temyiz neyi tahkik etmiştir? ayak izi bulmuş mu
dur?, ayakkabı onun mudur? Bugün katil vakası 
inkâr edilmiyor, esbabı muhaffefe gösteriliyor. 
Bunlara lüzum yoktur. İster incir yaprağının izi 
bulunsun, ister bulunmasın. Maktul hakikaten 

köyün kız, erkek bütün çocuklarına musallat mı 
idi? Öksüz kızı kaçırıp üzerinde filîşeni yapmış 
mıydı, bu yüzden heyeti ihtiyariye tarafından 
evlendirildi mi, evlendirilmedi mi? Sonra galatı 
hisse tabi taleplerde bulundu mu, bulunmadı mı, 
bundan dolayı kız heyeti ihtiyariyeye dehalet 
etti mi, etmedi mi? Heyeti ihtiyariye bunu zorla 
boşattı mı, boşatmadı mı? Boşadığı kadını aldı 
diye maktul kaatile musallat oldu mu, olmadı 
mı? Başına sürahi veya şişe ile vurdu mu, vur 
madr mı? Bütün bunlar hiç hükümsüz şeyler mi
dir? Evrak .deniyor dosyada başka evrak da var
dır. Baro reisinin mektubu vardır. Bu mahke
meden sonra gelmiştir. Belki adli bakımdan hük
mü yoktur. Amma insani bakımdan bir. şey 
ifade etmez mi? 13 köy tarafından yapılmış maz
bata vardır. Bu dosyadadır. Amma hükümden 
sonra gelmiştir. Belki adli hükmü yoktur. Fa
kat vicdani, insani hükmü yok mudur. Bu kâğı
dın. Zencinin kendi kardeşinin kâğıdı da vardır. 
Benim kardeşim böyle yapardı diyor. Bunun da 
vicdani bakımdan bir hükmü yok mudur? Bü
tün bunlar hiç midir? 

Arkadaşımız Yusuf Karslıoğlu tam kanuna 
uygun olarak 15 sene dedi. Hakikatte bunun affı 
caizdir. Yani hepimizin, sizin, Türk milletinin 
mümessili, olan sizlerin vicdanınıza sığınarak so
ruyorum. Bu gibi vakalar var mıdır, yok mudur? 
Bunlar hafifletici sebepler midir, değil midir? 
Bunun onda biri bile vâki olsa Avrupada, Avru
pa mahkemesi bunu beraat ettirir, ve herhalde 
öldürmez. Hakikat budur. (Şiddetli ve sürekli 
alkışlar) (Müzakere kâfi .sesleri). 

S. K. YETKİN (Urfa)—Sayın arkadaşlar; 
söz alan arkadaşların hiç biri Mehmet Ölmez kaa
til değildir demedi.. Ortada bir fiil olduğuna gö
re elbette Mehmet kaatildir. Fakat Mazbata 
Muharriri arkadaşımız ve 'Sayın Adliye Vekili 
izahlarında kaatilin bu katil fiilini niçin irtikâp 
ettiğini söylemediler. Tahrik yoktur dediler. 
O hakle, Mehmet Ölmez bu katli niçin irtikâp et
miştir? bu suale cevap vermek lâzımdır. Bir kaa-
tili katil fiiline sevkeden âmiller o fiil kadar 
ehemmiyetlidir. Bu âmiller belirmedikçe verilen 
hüküm katiyen âdilâne olmaz. Bunun için maz
bata muharriri arkadaşımız bizi tenvir buyursun
lar; arkadaşlar, bazan kaatillerin, asıl maktul
ler olduğu bir hakikattir. Tahrik yok denildi
ğine ve cinayetin ruhî sebepleri bilinmediğine 
göre, Mehmet Ölmez'in idamına gidilmesi doğru 
olamaz (Müzakere kâfi sesleri). 

Y. AB A AN (Eskişehir) — Muhterem arka
daşlar; maalesef mazbatayı okumuş değilim. 
0 itibarla lehte ve aleyhte söz söyliyecek vazi
yette değilim.' Yalnız müzakeratm. cereyan 
tarzı bana burada bağlı kalma mükelle
fiyetinde olduğumuz. bazı hususları hatır
lattı. Onlardan bir tanesi, arkadaşlarımızdan 
bu hâdisede affa temayül edenler, kaatili mü-
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dafaa ederken, maktulün zenci hüviyeti üzerin- I 
de fazla ısrar ettiler. (Hayır, hayır sesleri). 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) —• Hayır, hayır.. 
Y. ABADAN (Eskişehir) — Müsaade bu

yurun, burada söylediklerinizi hep işittik. 
Malûm olduğu üzere ceza kanunları hayatı 

korurlar. Bu itibarla herşeyden önce mevzu 
üzerinde salahiyetli Encümenin mütalâasiyle 
tenevvür etmek mecburiyetinde olduğumuz ha
kikatine bendeniz de iştirak ediyorum. Yusuf 
Karslıoğlu arkadaşımız buradaki cidden evrakı 
tetkik ettiğini gösteren mütalâalar arasında 
benim kendisinden işitmeği temenni etmediğim 
bazı mülâhazalar serdetti ki, bu mütalâalara uy
mak icabederse mahkemelerin hükümleri üze
rinde tekrar mahkeme kurmak vaziyetine dü
şeriz. 

Bizim hükümranlık salâhiyetimiz ancak lûtfe 
ve merhamete inh'sar eder. O itibarla hakika
ten efkârı umumiyede kaatilin mağdur olduğu 
kanaati muhakkaksa - adalette hislerden ve 
vicdandan tamamen tecerrüt mümkün olduğu
na göre - lehinde şefaatte bulunarak ben de 
onu müdafaa etmek isterim. Fakat her şey
den evvel şunu tebarüz ettirmek icabeder. Va
ziyet şudur ki, bu gibi dosyalar üzerinde farklı 
bir muamele yapıldığı zihniyetinin sureti ka-
tiyede belirmemesi lâzımdır. Burada müda
faa imkânını bulanların kurtulmaya namzet, 
müdafaa edilmeyenlerin ise ölüme mahkûm ol
duğu zihniyetinin önüne geçmek zaruridir. 
Binaenaleyh tenevvür etmeli ve tenevvür ederken 
verilmiş olan hükümlerin katiyeti üzerinde ısrar
la durmalıdır. Verilen hükmün doğruluğu müna
kaşa mevzuu değildir. Olsa olsa kaatilin vaziyeti 
hüviyeti ve saire Büyük Millet Meclisinin af
fını veya cezayı hafifletmesini istilzam eder. 
mahiyettedir. Buna aykırı, hissiyata dayanan 
düşünceler varit değildir. 

RElS — Kifayyeti müzakere takriri veril
miştir, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, takrirlerin, reye vazmı arz 

ve teklif ederim. 
Yozgad 

Salim Korkmaz 
F. KURDOĞLU (Manisa) — Kifayet aley

hinde söyliyeceğim: Arkadaşlar, Yüksek He
yetinizi hakikatin kendisine varabilmek için 
faydalı zannediğim bir hakikatten haberdar et
mek istiyorum. Belki bu en son şehadettir. 

Bendeniz bundan bir hafta evvel o mıntaka-
dan geçtim. Manisadan trene b'neıı Jandarma 
Alay Kumandanı Yarbay Cemal Bey de bera
berdi. Eşmeye gidiyor muş. Bu sahadan ge
çerken,. tekrar köylüler bu hâdiseyi mevzuu 
bahis ettiler. Cemal Bey, arkadaşlarımın bu- | 

radaki izahatlarını teyit eden bütün safhaları 
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ve kaatilin hapishanedeki acıklı halini anlattı. 

Arkadaşlardan bir kısmı verilmiş kararlar
da bir hatayı adli varmış ve Temyiz Mahke
mesinin kararına karşı bir şphe izhar edilmiş 
gibi söz söylediler. • Böyle bir .şüphe ve böyle 
bir iddia aklımızdan geçmedi. Sayın mazbata 
muharrii Şinasi Devrin de bilirler ki, ben bu 
dosyayı bizzat okuduğum gibi, müzakeresi sı
rasında da hazır bulundum. Arkadaşlarım bu 
dosyayı tetkik ederlerken kendilerine mevzu 
prensipleri takip, yani mahkemelerde tekev
vün etmiş evrakı, mevcut kanunlar dâhilinde 
tetkik ederek bir karara vardılar. Bu noktada 
Adliye Encümeninin verdiği kararda da bir isa
betsizlik iddiasında bulunacak değilim. Fakat 
encümende şu dakikalarda vereceğimiz vicdani 
karar bakımından mahkemenin kararı kadar 
ehemmiyetli olan, hâdisenin iç yüzünü daha be-
lâğatle gösteren bazı vesikalar da vardı ki, Hik> 
met Bayur arkadaşımız bunların neler olduğunu 
tebarüz ettirdiler. Baro şimdiye kadar, ömrümde 
bir çok seneler avukatlık yaptım, hiç bir baronun 
bir kaatil lehinde harekete geçtiğini duymadım. 
Baro, ki Adliyenin bir cüzüdür, bir âmme mües
sesesidir, bu müessese bu kaatil üzerine nazarı 
dikkatinizi eelbediyor ve Meclisin merhametine 
lâyik gördüğünü Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Müddeiumumilikten geçirerek gönderdiği bir 
mâruzâtı ile bildiriyor. Bu vesile ile de bu adam 
hakkında mahalli müddeiumumiliği tahkikat ya
pıyor, hapishanede tahkikat yapılıyor, yani res-
•resmî ilgili teşkilâtımız işi inceliyor ve ne
tice de Baronun mâruzâtı en büyük ve en son 
'melce olarak mnhkemei vicdanınıza sunuluyor. 
Sonra arkadaşlarımızın dedikleri gibi bu köy hal
kını, her sene. kitle halinde Manisa mebusları 
mükerreren dinlemişlerdir. Her yerde olduğu 
gibi buralarda da mümasil hâdis-eler gelip geemiş-
iken bu zavallının peşine düşüp elemle, ıztırapla 
vakayı hikâye etmelerinin hiçini kıymeti yok
tur? Zabıta âmirlerinin içinde en kıymetlilerden 
biri olduğuna inandığım bir zata bu adam haki
katen kaatil midir? diye kendi kanaatini sordu
ğum zaman bana şunu söyledi: kaatil olduğunda 
şüphe yok, fakat, sanırım şunu soruyorsunuz r 
bu felâketler.karşısında bu vaziyetlerdeki adama
ların başka türlü yani daha mâkul bir harekette'»' 
bulunması beklenebilir mi idi? Tahrik aşikârdır. ' 
Sonra bu betbaht adamın, Yüksek Meclisin, yük
sek kararma, daha şefkatkâr kararma senelerdir 
intizar vazivetinclc. bulunması bile, bu adam 
için daha sefkatkârane hareket etmemiz için 
bir sebep değil midir? İki buçuk senedenberi her 
gün, çıkacak olan bu şefkat kararına bu adam, 
intizar etmektedir. Hayatının tertemiz olduğunu 
13 köy halkı dosyasında mahfuz mazbata ile a r - " 
/etmiş, mahallin en büyük zabıta memuru, adli-' • 
yenin mühim bir uzvu olan baro vesaire bu ha- \< 
ki kati teyit etmiştir. Hattâ maktulün kendi kız 
kardeşi dahi kendisinin bu âkibete müstahak ol-
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[1] NUMARALI CETVEL duğunu, muhtelif kimselere tecavüz ettiğini hat

tâ şahsına da tecavüz ettiğini söylemiştir. Ben 
zannediyorum ki, Adliye Encümeninin ve Adliye 
Vekilinin sözlerine tamamen biz de iltihak etmek
tedir, mahkemenin bu kararının mevzuata tama
men olduğunu kabul ediyoruz. Fakat burada 
yüksek takdirlerine arz ve teşrih edilmek isteni
len bu değildir. Bu mahkeme kararının ve dos
yasının yanı başında, Meclisi dosyasında yeni bir 
dosya, ancak yüksek heyetlerince kabili takdir 
bir dosya teşkil eden biraz evvel arzettiğim ve
saik hakikatler ve en son şahadettir. (Alkışlar). 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Verilmiş takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerle Mehmet ölmez'in af

fını teklif ederim. 
Erzincan 

B. K. Çağlar 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Ben takririmi 
geri aldım, öbür takrire iltihak ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kürsüden arzettiğim sebeplerden dolayı Meh

met ölmez'in ölüm cezasının on beş sene ağır 
hapse tahvilini saygılarımla dilerim. 

Yozgat Mebusu 
Y. D. Karslıoğlu 

REÎS —- Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir (Al
kışlar). 

Bu suretle ölüm cezası 15 sene hapse tahvil 
edilmiştir. 

4. — Toprak mahsulleri vergisi hakkında ka
nun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/226) [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 

Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu 

Birinci fasıl 

Verginin mevzuu ve istisnaları 
MADDE 1. — Türkiye'de yetiştirilen ve 

bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı bulunan 
toprak mahsulleri ile ipek kozası bu kanunda 
yazılı esaslara göre toprak mahsulleri vergisi
ne tabidir. 

[1] Birinci müzakeresi 44, 45, 46, 47 ve 48 
nci inikat zabıtlarmdadır. 

vergiye tabi toprak mahsulleri 
1. Hububat: 
Akdarı 
Arpa 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik 
Kaplıca 
Kumdan 
Kuşyemi 
Mahlut 
Mısır 
Yulaf 
2. Bakliyat.: 
Kuru bakla 

» bezelye 
» börülce 
» fasulye 
» mercimek 
» nohut 

3. Diğer mahsuller: 
Afyon (Sakız) 
Antebfıstığı 
Ayçiçeği 
Fındık 
Kendir (Tohum) 
Keten (Tohum) 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Narenciye 
Pamuk 
Pancar 
Patates • 
Susam 
Tütün 
Zeytin 
REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı mahsuller bu 
vergiden müstesnadır: 

A) Şehir ve kasabalarla köylerde bulunan 
ve bina vergisi tatbikatında bina mütemmima-
tmdan sayılan avlu ve bahçelerde yetiştirilen 
mahsuller; 

B) Zatî ihtiyaçlar için yetiştirilen bağ ve 
bahçe mahsulleri; 

C) Umumî, mülhak, hususi bütçelerle ida
re edilen, teşekkül ve müesseselerle belediyele
re ait olup ziraatin ıslahı ve gelişmesi için ku
rulan tohum istasyonlarında, numune fidanlık
larında, numune ve deneme tarlalarında, nu
mune ve üretme çiftliklerinde, haralarda ve 
kombina işletmelerinde yetiştirilen mahsuller; 

D) Umumî menfaatlere hadim cemiyetle
rin, okulların ve hastanelerin münhasıran ken
di ihtiyaçları için sarfedilmek üzere yetiştir
dikleri mahsuller; 
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E) . îş esası üzerine kurulmuş olan ceza ve 

ıslah evlerinde • mahkûmların yetiştirdikleri 
mahsuller. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... .Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

İkinci fasıl. 
Mükellef ve teklif yeri 

MADDE 3. — Toprak mahsulleri vergisi 
vergiye tabi mahsullerin idrak zamanındaki sa
hibinden alınır. 

Bu kanunun tatbikatında, arazinin ve ipek 
kozasının zilyedi mahsulün sahibi sayılır. 

Iştirakli icar veya işletmelerde, malsahibi 
ile. kiracı veya ortak mahsulden aldıkları his
seler nispetinde vergi ile mükellef tirler.' Vergi, 
işletmeyi idare edenden alınır. Şu kadar ki, bu 
mükelleflerden her biri verginin ödenmesinden 
müteselsildi mesuldür. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Toprak mahsulleri vergisi 
mahsulün elde edildiği kaza varidat .dairesince 
tarholunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Matrahın tâyini ve verginin tarhı 

MADDE 5. — Verginin matrahı : aşağıdaki 
maddelere göre tâyin olunan mahsul miktarı 

veya kıymetidir. 
REİS '— Maddeyi kabul buyuranlar . . Ka

bul eetmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mükellefler veya namlarına 
hareket edenler şehir ve kasabalarda belediye-
leer, köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri nez-
dindee açılmış olan beyan cetvellerine: 

A) Ekim . yerlerinin , bağ ve bahçelerinin 
meevk'i, vasıf ve mesahalarını; 

B) Ektikleri tohum miktarı ve nevilerini; 
C) Kullandıkları ziraat vasıtalarını; 
D) Bahçe ve zeytinliklerdeki ağaç sayısını; 
E) Böcekhanelerin yerini ve açtıkları to-
Kakyit ettirme suretiyle beyanda bulunma-

' hum kutusu.adedini, 
ğa ve beyanlarını imzalamağa mecburdurlar. Bele
diyeler ile muhtar ve ihtiyar meclisleri bu be
yanların • doğruluğunu araştırmak ve eksik ve
ya mesahası yanlış bildirilen malûmatı cetvel
lerde göstermekle mükelleftirler. Mesahası ya
pılmamış veya sahibi tarafından bilinmiyen 
yerlerde mesaha tahmini ve sayılması müşkül 
olan yerlerde ağaç miktarı, takribi olarak be
yan edilebilir. . 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Encümen namına bir tadil, teklif 
ediyoruz. Çünkü üzüm ve incirin cibayet şekli 

değiştirilmiştir. Bu maddenin, Umumî Heye
tin tasvibine iktiran eden şekil dahilinde tadili 
icabetmektedir. Binaenaleyh A fıkrasında 
«bağ» kelmesi çıkarılacaktır. Bundan başka 
«beyanlarını imzalamağa mecburdurlar» yerine 
«imzalamağa veya işaretleriyle tevsika mecbur
dular» kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif' edi
yoruz. Riyasete bu tadil teklifimizi de sunmuş 
bulunuyoruz. 

K. BERKER (Urfa) — Söz istiyorum. ' 
REİS — Tadil takririniz var mı?... 
K. BERKER (Urfa) — Evet. 
K. BERKER (Urfa) — M. Muharriri arka

daşımız altıncı maddede; mükelleflerin kaydet
mek suretilyle beyanda bulunması ve bunları 
imzalaması ibaresinden sonra bir tashih lüzu
muna işaret buyurdular. Bendeniz de bu nok
taya işaret edeceğim ve bu husus için bir 
takrir takdim etmek niyetindeyim, «imzalanır» 
ibaresinden sonra «imza atmağa muktedir de-
ğilsee mühür veya işaretleriyle tevsik etmek 
mecburidir» fıkrasının ilâvesini rica ediyorum. 
Çünkü imza. atmağa muktedir olmryanlar tas
dikli mühür veya işaret kullanabilirler. Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 197 nci mad
desi buna cevaz vermiştir. M. Muharriri kabul 
buyururlarsa bir takrir hazırladım, takdim ede
yim. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim; aynı şey. Encümenin 
yapmış olduğu son tadil zannederim Sayın Ber-
ker arkadaşımızı da tatmin edici mahiyettedir. 
Çünkü « imzalamağa mecburdur » kelimesinden 
sonra « veya işaretlerle tevsik » kelimelerini 
ilâve etmiş oluyoruz. Birinci müzakeresi sıra
sında işaretin geniş mânada olduğunu ve müh
rü de ihtiva ettiğini arzettim. Hukuk' Usulü 
Muhakemeleri kanunu ile alâkalı değildir, hu
susi bir şekildir. Mühürü de koyarsak, diğer 
maddelerde ele geçmiştir, bütün maddeleri bu 
yolda tadil edilip lüzumsuz bir ilâve yapmağı ica-
bede'cektir. Bu itibarla arkadaşımız da muva
fakat buyurursa, Encümenin tadili veçhile''«im
zalama ve işaret » kâfi gelir zannederim. Za
ten birçok kanunlarımızda bu böyledir. Bu 
defa da böyle olduğunu « mühürle » « işaretle
me » mânasında olduğu Encümen namına arze
diyorum. Binaenaleyh, Encümenin tadili şeklin
de maddenin tasdikınıza iktiranını saygılarımla 
rica ederim. 

K. BERKER (Urfa) — Zannolunmasm ki, 
aradaki fark bir kelime oyunundan ibarettir. 
Hayır; böyle değildir; .esasa taallûk etmekte
dir. İşaret elle yapılır, parmakla olur,;kalem
le, kurşun kalemiyle de olabilir. Fakat mü
hür elle yapılan bir işaret değ'ldir. Nitekim 
kanunumuz, mühürle işareti birbirinden ayır
mıştır. Binaenaleyh, işaret kelimesinin mührü-
de tazammun edeceği mânasına maalesef iştı-
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rak edemiyorum. Teklifimin kabulünü rica ı 
ederim. j 

MUVAKKAT En. M. M. ; Ş. DEVRİN | 
(Zonguldak) — Mesele tenevvür etmiştir. Mührü 
de ihtiva Gediyor. Bu şekilde reye konulmasını 
rica ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
6 ncı madde; mükellefler ... kaydettirmek 

suretiyle beyanda .bulunmağa ve beyanlarını 
imzalamağa, ibaresinden sonra (ve imza at
mağa muktedir değillerse mühür veya işaretle
riyle tevsik etmeğe mecburdurlar) fıkrasının 
ilâvesini teklif ederim. 

Urfa 
K. Berker 

. REÎS —- Takriri nazarı itiba're alanlar .... 
almıyanlar ... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Şu halde Encümenin tashih ettiği şekilde 
maddeyi reyinize arzeiyorum. ; Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Beyan cetvellerinin bir sure
ti, kayıtlar kapandıktan sonra şehir ve kasaba 
ve köylerin ^münasip bir yerine .asılarak bir 
hafta müddetle ilân olunur. Mükellefler • be
yanlarda , gördükleri eksik ve yanlışları .bu 
müddet zarfına şehir ve kasabalarda belediye
lere, köylerde muhtar ve ihtiyar meclislerine 
bildirebilirler. Bu merciler tarafından yapılan 
tahkikat neticesinde ieabettiği takdirde cetvel
de değişiklik yapılır. 

. REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

" MADDE 8. — Altıncı maddede gösterilen 
beyan cetvellerine kayıt zamanları istihsal mııı-
takalarına ve mahsul nevilerine göre Maliye 
Vekâletince tâyin olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul "edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

.MADDE 9. —Şeh i r ve kasabalarda beledi
yeler, ; köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri 
beyan cetvelleerinin ;bir suretini alıkoyarak-as
lını resmî mühür ve imzalariyle tasdik, ve 7 nci 
maddede yazılı ilân müddetini takip eden hafta 
içinde bağlı oldukları varidat dairesine mak
buz mukabilinde teslim ederler. 

Beyan cetvellerinde kayıtlı malûmat, Mali
ye Vekâletince tesbit edilecek şekilde tahminin 
yapılmasından evvel kontrol edilebilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . .•. Kabul edilmiştir. 

•••'. MADDE 10. — Vergiye ••= tabi mahsullerin 
. miktarı (ipek kozası hariç -her: şehir, kasaba 

ve köy veya çiftlik bir birlik addolunarak her 
birlik için aşağıdaki maddelerde yazılı hüküm
ler . dairesinde ayrı ayrı tahmin olunur. , Şehir 

ve ;kasabalarda <»^mahalle =•• veya bölge itibariyle 
mütaaddit birlikler kurmağa mahallin- eif büyük 
mülkiye memuru salahiyetlidir. 

Bu kanunda çiftlik tâbiri ile, şehir kasaba 
ve köy dışında müstakil binaları ve tesisatı bu
lunan ve ötedenberi kendilerine mahsus'adlarla 
anılan işletmeler kasdolunnmştur. 

îpek kozasının::miktarı her -mükellefe 'ait-•be
yanın 9 ncu maddenin son fıkrası-mucibince 
kontrol edilmesi suretiyle teslibt olunur. Şu ka
dar ki, • bu vergiyi lüzum görülen yerlerde 
mahnaklarda almaya Maliye Vekili mezundur. 
:•' REÎS —-Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et

miyenler . . v Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbikında : -
A) Şehir, kasaba ve mahalle birlikleri için 

birliğe dâhil mükellefler arasından belediye en
cümeninin seçeceği bir zat; 
: B) Köylerde muhtar veya ihtiyar /meclisi 

azasının aralarından seçecekleri bir zat; 
C) Çiftliklerde çiftliği fiilen işleten veya 

çiftlik sahiplerinin adamlarından biri, '. 
Birliklerin mümessiliği vazifesini ifa ederler. 
Meşru mazeret sebebiyle mümessilin bulu

namaması halinde yerine geçmek .-üzere..ayni 
şekilde bir yedek mümessil seçilir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . .E t 
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Her vilâyet ve kaza merke
zinde bir tahmin komisyonu bulunur. 

Tahmin komisyonu vilâyet merkezinde vali
nin veya tensip edeceği bir zatın, kazada kay
makamın reisliği altında aşağıda .yazılı, kimse
lerden teşekkül eder: 

1. Mahallin en büyük malmemuru; 
2. Ziraat müdürü veya memuru, yoksa zi

raat muallimi, o da yoksa çiftçi mallarını ko
ruma meclisince kendi âzası arasından-seçi
lecek bir zat; 

3. Memurlar, arasından en büyük,mülkiye 
âmiri tarafından seçilecek bir zat; 

4. Vilâyet.umumî meclisi daimî encümenin
ce vilâyet umumî meclisi âzasından seçilecek 
bir zat; 

5. Belediye encümenince • belediye. azaları 
arasından seçilecek bir zat; 

6. Ziraat odası, ziraat odası bulunmayan 
yerlerde ticaret odası, oda yoksa belediye encü-

. menince ziraat erbabı arasından seçilecek iki 
zat. 

4 ncü ve 5 nci -bentlerde yazılı, azalar tere i-
han ziraat erbabı ..arasından seçilir. 

TtEÎS—; Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler Kabul edilmiştir. 

•T MADDE: 13. — Tahmin komisyonunlannın 
vazifeleri şurilardşr: 

.. A) -Mahsulün .nevi itibariyle*mükerlefiye-
tin miktarını tesbit etmek; 
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B) Vukuf heyetlerini teşkil ve vazifeye sev-

ketmek; 
O) Hakem heyetlerinin vazife göreceği mm-

takaları tâyin etmek; 
D) 21 ve 22 rici maddelerde yazılı itirazları 

tetkik ederek karara bağlamak. 
REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tahmin komisyonları mahsul 
beyannamelerinin verileceği tarihleri tesbit ve 
birlikleri mahsul beyanına davet eder. 

Bu .tarihler mahsulün nev'i itibariyle veri
mini isabetle tahmine imkân hâsıl olacak zama
na göre tâyin olunur. 

Yüksek Iveisliğe 
«Tadilname» 
Şifahen arzedeceğim sebeplere binaen 14 ncü 

maddenin aşağıdaki şekilde tadil ve kabul buyu-
rulmasını arz ve teklif ederim: 

MADDE 14. — Talimin komisyonları, mahsul 
beyannamelerini verilecekleri tarihleri tesbit ve 
birlikleri mahsul beyanına davet eder. 

Bu tarihler mahsulün, nevine ve mıntaka icap
larına göre, bulunduğu yerde veya harmanda 
verimin isabetle tahminine imkân hâsıl olacağı 
bir zamanda tâyin olunur. 

Kastamonu Mebusu 
A. Binkaya 

A. BİNKAYA (Kastamonu) -— Muhterem 
arkadaşlar; mükellefle tahmin komisyonlarının 
vaziyetlerinin vuzuhla taayyün etmesi için bu 
tadilnanieyi takdim ettim. Sebebini arzedeyim: 

Arpa ve. buğday, mıntakalanna göre muhte
lit' zamanlarda kemale erer. Aynı çiftçinin hem 
arpa ve hem de buğdayı olabilir. Arpa zaten 
10 - 15 gün evvel idrak edilir. Buğday da ondan 
sonra kemale gelir. 

Şimdi tahmin komis3ronlarınm bu beyanna
meyi vermek zamanı taayyün ettikten sonra bir 
de ehlivukuf tâyin ediliyor. Ehlivukuf da köy
lere gidecek ve tetkiklerini yapacaktır, tahminle
rine dair raporlarını verecektir. Fakat bu za
manlarda arpa olmuş olur. Bunu biçecek, har
mana getirecek. Tahmin komisyonu ile çiftçi ara
sında ihtilâfı mucip bir şey hâsıl olabilir. Çünkü 
talimatnamelerle bunların halli kolay olmıyor. 
Daha evvelden vuzuh verebilmek için bu madde
ye; «Mıntaka icaplarına, mahsulün bulunduğu 
yer veya harmanda» kaydını ilâve ettim. Haki
katen bir köyde ve aynı çiftçinin sürdüğü tarla
larda bunun bir kısmı güneyde bir kısmı da ku
zeyde olur. Yani, 10 - 15 gün fark edebilir. Dağ
lık köylerde mahsul daha geç idrak edilir. Bir 
nahiyede, bir köyde muhtelif zamanlarda idrak 
edilebilir. Bu sebeple bunları ortadan kaldırmak 
için bu kayıtlar kabul buyurulursa çok yerinde 
olur. 
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Çünkü bu kayıtların kabul edilmemesinde 

bir sebep yoktur. 24.ncü maddede esasen bir 
hüküm kabul edilmiştir. 24 ncü maddede iti
razlar üzerine yapılacak tetkikler ziraat işleri
ni durdurmaz hükmü vardır. Madam ki, itiraz
lar üzerine hakem heyetleri gidecektir, bunla
rın gitmesiyle ziraat işleri durmuyor. Binaen
aleyh, Ehlivukuf ta gittiği zaman ziraat işle
ri durmasın. Çünkü durursa meselâ, arpalar 
kemale erer ve taneleri dökülür ve birçok 
mahsul zayi olur. Bu sebeple çiftçiye kolaylık 
olmak için mutlak olarak bu şeklin kabul edil
mesi çok yerindedir : (Bu tarihlerde mahsu
lün nev'i itibariyle veriminin isabetle tahminin 
imkân hâsıl old,uğu zamana göre tâyin olunur) 
diyor. Şimdi bendeniz diyorum ki, (bu ta
rihler mahsulün nevine ve mıntaka icaplarına 
göre bulunduğu yerde veya harmanda verimi
nin isabetle tahminine imkân hâsıl olduğu bir 
zamanda tâyin olunur) Zannederim ki, bunu 
yüksek Encümen de kabul eder. Bunda hiç bir 
şey yoktur. 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞEALI (Elâziğ) — 
Teklif buyurdukları daha ziyade takyit ediyor. 
Burada umumiyet itibariyle buyurduklarının 
hepsini havi bütün ihtimalâtı havi, mahsulün 
nev'ine göre mahsulün tamamiyle, isabetle tah
mini müsait olacak zamanda deniyor, icabın
da harman da, her şey de vardır. Halbuki ak
sine muamele edilmekten korkuyorlarsa bu 
zabıttaki izahat da kâfidir. Maksat isabetle 
tahmindir. 

A. BÎNKAYA (Kastamonu) — Müsaade 
buyurursanız, noktai nazarımı tekrar edeyim. 
Bu tadilnameyi vermekten maksadım, 24 ncü 
madde takyit ediyor, diyor ki, itirazlar üzerine 
yapılacak tetkikler ziraat işlerini durdurmaz. 
Şu halde muamele itiraz edilmeden dahi kanun
da gösterilen hüküm dairesinde cereyan ede
cek olursa, tahmin komisyonları, tarladan ka
tiyen kalkmıyacaktır. Ehlivukuf tâyin etme
dikten sonra, diyebilecektir. Bu kayıt vardır. 
Bu kayit olduğu içindir ki, bendeniz bu tadil- , 
nameyi veriyorum. Tabii takdir Yüksek He
yetinizindir. 

Tasrihte zarar olmaz. 
MALÎYE VEKÎLI F. AĞRALI (Elâziğ) — 

Takyitte zarar olur. 
A. BÎNKAYA (Kastamonu) — Takyit yok

tur. 
MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVBİN 

(Zonguldak) — Muhterem Maliye Vekilin^ 
izah buyurdular. Arkadaşımızın takrirleri 
takyit edici mahiyettedir. Bendeniz bu. hususa * -
cevap vermek için söz almış .bulunuyorum^1 1 . 
da 24 ncü maddeye matuf olan beyanlarıdır. -
Bekletilmiyeeektir. itiraz üzerine y a p J ^ k / 
tetkikler ziraat işlerini bekletmiyecektir. cjBız, 
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tetkikat yapacağız, Ziraat işlerini bekletiniz.gi
bi kanunda hiç bir hüküm yoktur. 24 ncü mad
de buraya da şâmildir. Bunu tebarüz ettirmek 
için söz almış bulunuyorum. 

S. YARGI (Kocaeli) — Doğrudur, tarlada 
çürümek yoktur. 

(Kastamonu mebusu Abidin Binkaya'nın 
takriri tekrar okundu). 

BEİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar ... Almıyanlar ... nazarı dik
kate alınmadı. 

Şu haldo maddeyi aynen reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. ' 

MADDE 15. — Mahsul beyannameleri : 
A) Şehir ve kasabalarda belediye reisi ve

ya tevkil edeceği zat ve belediye encümenince 
belediye Meclisi azaları arasından seçilecek üç 
zat ile birlik mümessili (Ziraat erbabı tercih 
nur) . -

B) Köylerde muhtar ve ihtiyar meclisi; . 
O) Çiftliklerde birliğin mümessili; 
Taraflarından hazırlanır. 
Beyannamelere her mükellefin elde edeceği 

miktar dercolunarak yekûn itibariyle birliğin 
mahsul miktarı tesbit olunur. 

Mükelleflerden her biri beyannamenin kendi-
sino ait kısmının hizasına imza veya işaretini ko
yar ve varsa itirazını kaydeder. , 

Mahsul beyannameleri birlik mümessilleri 
tarafından tahmin komisyonuna makbuz muka
bilinde tevdi olunur. 

REİS — Maddeyi kabul, edenler ... Etmiyen
ler kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Her kazada üçer kişiden 
mürekkep lüzumu kadar vukuf heyeti kurulur. 
Vukuf heyetinin azaları biri memur ikisi ziraat 
erbabından olarak tahmin komisyonunun tek
lifi üzerine mahallin en büyük mülkiye âmiri 
tarafından tâyin olunur. Ziraat erbabının iş 
sahibi vo umumun güvenini kazanmış olanlar 
arasından seçilmesi şarttır. 

Vukuf heyetlerine seçilenler vazife görür
ken doğruluktan ayrılmıyacaklarına dair tah
min komisyonu huzurunda aşağıdaki şekilde ye
min ederler. 

« Bana verilen bu vazifeyi görürken doğru
luktan ayrılmıyacağıma, hatıra ve gönülc bakmı-
yacağıma, Devletin ve vatandaşın hakkını bir 
tutarak korayacağma AH ahım, namusum ve vic
danım üzerine yemin ederim ». 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Vukuf heyetleri 14 ncü mad
dede yazılı zamanlarda tahmin .komisyonunca 
kendilerine tertip edilen birliklere gidip istih
sal yerlerini dolaşarak her birliğin fiilen'elde 
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edebileceği mahsullerin miktarını tahmin eder
ler. 

Tahmin esnasında istihsal yerlerinin mevki, 
vasıf .ve •mesahaları ve verim kabiliyetleri gözö-
nünde bulundurulur. 

Vukuf . heyetleri mahsul miktarı hakkında 
yaptıkları tahminlerin neticelerini birer mucip 
sebepli raporla tahmin komisyonuna bildirmeğe 
mecburdurlar. 

REİS -— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tahmin komisyonları tarafın
dan ınahsu'lün tahmin ve mükellefiyetin tesbi-
tinde: 

A) 0 ncı madde mucibince mükellefler tara
fından yapılan beyanlar; 

B) İstihsal yerleri ve mahsul vaziyeti hak
kında mahsullerinde maliyece yaptırılmış olan 
tetkik ve kontrollar; , 

C) 15 nci madde mucibince verilen mahsul 
beyannameleri; 

D) Vukuf heyetlerince yapılan tahminlere 
ait raporlar; •: 

Ve mahsulün hakikî miktarını tesbite . yara
yan diğer karineler nazara alınır. 

Tahmin komisyonu lüzumu halinde 22 nci mad
deye tevfikan yeni bir tetkikin yapılmasına karar 
verebilir. 

REİS — Maddeyi kabul, buyuranlar... Kabul 
etmiyenler.... Kabul, edilmiştir. 

MADDE 19. — Her birliğe ait mahsulün tah
mini ve mükellefiyetin tesbit i sırasında o birli
ğin mümessili tahmin komisyonunda hazır bu
lundurulur. •, 

Birlik mümessilleri kendilerine yapılan ya
zılı tebliğe rağmen komisyonun dâvetine vaktin
de icabet etmedikleri takdirde mahsulün talimi
ni ve mükellefiyetin tesbiti bunların gıyabında 
yapılır. 

Tahmin komisyonımun kararları en büyük 
m al memuruna ve birlik mümessiline yazı ile teb
liğ olunur., 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Müstahsillerin imza veya işa
retlerini itirazsız olarak ihtiva eedn cetvele müs
teniden birliğin verdiği mahsul beyannamesinde 
gösterilen miktar, tahmin komisyonlarınca olduğu 
gibi kabul edildiği ve malmcmuru tarafından da 
itirazda' bulunulmamış olduğu takdirde birliğe 
dâhil mib^ahaillcriıı' mükellefiyetleri katileşmiş 
olur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyeti
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tahmin komisyonlarınca ya-

— 263 — 



î : 49ı? 2614. 
pil an r tetkik neticesinde tesbit edilen mükellefi
yet miktarı birlik tarafından verilen mahsul be
yannamesinden fazla olduğu takdirde birlik mü
messili ınensup olduğu birliğin müstahsillerine 
köylerde ihtiyar meclisi, şehir ve kasabalarda 15 
nci maddede yazılı heyet huzurunda . bu fazla
lığı -bildirir ve münasip vasıtalarla ilân eder. 
Müstahsiller komisyonca tesbit edilen mik
tarı uygun görürlerse imza ve işaretleriyle tas
dik edecekleri cetvel beş gün içinde mümessiller 
tarafından komisyona gönderilir.- Bu suretle 
komisyonun tesbit ettiği mükellefiyet katileşir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı müddet içinde mu
vafakati mutazammm bir cetvel gönderilmem - ve
ya. komisyona birlik' veya mükellef müstahsil ta
rafından itirazda bulunuİmazsa komisyonca itti
haz- edilen karar katileşir. 

REÎS. — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler.-,. Kabul .edilmiştir. '' 

MADDE 22. — Tahmin komisyon!anıtça tes
bit*; edilen mükellefiyet miktarına karşı kararın 
tebliğinden itibaren beş gün zarfında: 

A ) 1 Mahallin en büyük malmemuru; 
B) Birlik namına mümessiller. 
Tahmin komisyonu nezdinde itiraz edebilirler. 
(îerek bu iki halde ve gerekse 15 nci madde 

mucibince; mahsul beyanına ait cetvelin tanzimi 
sırasında * veya 21 nci madde hükümleri dâhilin
de müstahsiller tarafından vâki itiraz üzerine 
tahmin komisyonları karar vermeksizin o birliğe 
bir hakem heyeti göndermeğe mecburdurlar. "Ha
kem .heyeti tetkik mevzuu olan sahaya evvelce 
gil meni is olan vukuf heyetlerinden biri olur. 

Hâkem heyeti tetkikatını,. köylerde muhtar ve 
ihtiyar-meclisi,'şehir.ve kasabalarda 15 nci mad
dede yazılı heyet huzurunda itiraz edenlerin ve 
diğer müstahsillerin de iştirakiyle alenen icra 
eder. 

Bu tel.kikal neticesinde müstarsillere ve bir
liğe... ait mükellefiyet miktarını yeniden ve 
katı olarak karara bağlar. 

»Şu kadar ki, bu suretle tesbit edilen miktar 
evvelce mahsul beyannamesinde yekûn itibariyle 
gösterilen miktardan aşağı olamaz. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etuıiyeıı-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Şehir ve kasabalarda beledi
yeler, köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri, çift
liklerde çiftliğin salahiyetli adamları vegriye tabi 
mahsullerin yetiştiği yerleri kontrol ile vazifeli 
memurlara, tahmin komisyonunun gönderdiği he
yetlere göstermeğe ve bunların istiyeceği lüzumlu 
malûmatı vermeğe mecburdurlar. 

REÎS -— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — itirazlar üzerine yapılacak 
tetkikler ziraat işlerini durdurmaz. 

REÎS.z-r—Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
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lcr... Kabul edilmiştir. 

Yirmi beşinci madde hakkında bir teklif var. 

MUVAKKAT ENCÜMEN. M M. Ş. DEVRÎN 
(Zonguldak) — Mevcut 25 nci maddeye ait bir 
arzım var. 25 nci maddenin tayyini >ve bu ımad
denin ikamesini rica ediyorum. 

REÎS — Bu hususta verilmiş takriri okutu- -
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
24 ncü maddeden sonra aşağıdaki maddenin 

lâyihaya ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Ordu Mebusu ' 

Hamdi Şarlan 
• MADDE 2 5 . — B u kanunun hükümleri dai
resinde .-yapılacak tebligatla davet edilen mü
kellefler veya namlarına hareket edenler mahv 
sıı'l beyannamelerinin veya 21 nci maddede yazılı 
cetvellerin tanzimi sırasında hazır bulunma-, 
dıkları takdirde, bu mükelleflerin elde edecek
leri mahsul miktarı şehir ve'kasabalarda 15 nci 
maddede yazılı heyet, köylerde muhtar ve ih
tiyar Meclisi tarafından gıyaplarında tesbit 
edilerek mahsul beyannamelerine-veya 21'nci 
maddede yazılı cetvellere kaydolunur. 

Mücbir sebeplere binaen gelmiyeu veya ye--
rine bir kimse gönderemiyenlerin itiraz hakkı 
mahfuzdur. 

MUVAKKAT En. M, M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, Antepfıstığı,'fındık-kuru 
üzüm ve incirin cibayet şeklinin değişmesi neti
cesinde fasıllarda tertip ve tanzim bakımından 
bazı tadilâta lüzum görülmüştür. Bu tadilâttan 
biri de 25 nci maddenin tayyıdır. Artık bu malı- . 
suller tahmin esasına tevfikan cibayet cdilemi-
yeceği cihetle talimin esasından ayrı olan mah
sullere taallûk eden 35 nci maddeye, Yüksek : 

Heyetinizin kabul ettiği, şekil ithal edilmiştir. 
Bu maddenin tayyini arz ve teklif ederim. 

REÎS '— 25 nci maddenin tayyr teklif .edili
yor. Kabul edilen diğer maddelere nazaran' 
bu zarureti izah ettiler. Tay teklifini kabul eden
ler.... Etmiyenler... Tayyedilmiştir. 

H. ŞARLAN (Ordu) — Tayyı kabul-buyu* 
rulan maddenin..yerine şimdi okunan bir t ak r i 
rim var onun kabulünü rica ediyorum. 

Takririmdeki esas .şudur: Kanunda kabul edi
len prensiplere göre mükellefler beyana dâvetr 
edilmektedir. -Beyan- cetvelleri hazırlanmakta, ve 
bunlar tahmin komisyonuna '. scvkedilmektedir.. 
Bütün bu muameleler cinasında davete icabet 
etmiyen mükelleflerin .muamelelerinin huzurla
rında cereyan etmemeleri ihtimali vardır,-Bina
enaleyh bu ihtimali derpiş ederek, gerek 
mazeret sebebiyle, gerek mazeretsiz-, olarak 
beyana davet edilipte gelmiyenler için gıyabında: 
mahsullerini' beyanname cetvellerine ithal etmek 
ve bunları komisyona sevketmek, eğer mazeret-: 



t : 40 26.4.1944 O : 1 
leri varsa mazeretlerini ispat etmek «artiyle> iti
raz hakkı kendilerine verilmek suretiyle gıya
bında muamele yapılmasını teklif ediyormn. 

Bu, kanundaki boşluğun doldurulmuş olması
nı intaç edecektir. Teklifim budur. 

MUVAKKAT EH. M. M. Ş. DEVRÎK (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşımızın teklifleri 
yerindedir. Kanundaki bir boşluğu dolduracaktır. 
kendilerine encümen namına da huzurunuzda 
teşekkür ederim. Encümen de bu takririn aynen 
kabulü lehindedir. 

REÎS — Takrir sahibi teklifini izah etti. En
cümen de aynı şekle iştirak ediyor. Binaenaleyh 
reye arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Takrir nazarı dikkate alındı. 

Şimdi bunu madde olarak reyinize arzedece-
ğim. Encümenin bu hususta mütalâası varmı? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Hayır. Zaten encümende görüşüldü. 

REÎS — Şu halde madde olarak reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 26. — Bu fasılda yazılı hükümler 
af yo», pamuk, pancar, tütün, antepfıstığı, fındık, 
kura incir ve kuru üzüm mahsulleriyle verginin 
mahuaklarda alınması Maliye Vekâletince karar
laştırılan yerlerde ipek kozası hakkında tatbik 
edilmez. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİK (Zon
guldak)— Efendim bu tadil de, biraz önce 
arzettîğim gibi, maddede zikredilen mahsulle
rin tahmin sisteminden ayrılmış olmasmm 
bir neticesidir. Bu tadili encümen namma yük
sek tasvibinke arzediyorum. Madde olarak ka
bulünü teklif ederim. 

REÎS — Tadimameyi tekrar okumaya lü
zum görüyor musunuzî (Hayır sesleri). O hal
de bu tadili .26 ncı madde alarak reyinize arze-
diyorara. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 
Verginin nispeti 

MADDE 27. — Verginin nispeti % 10 dur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Beşinci fasıl 

Verginin tahsili 
MADDE 29. — Bağlı (2) numaralı cetvelde 

yazılı mahsullerin vergisi aynen, diğerlerinin 
vergisi nakden tahsil olunur. 

[2] NUMARAM CETVEL 
Vergisi aynen alınacak mahsuller 

Hububattan: I 
Akdan 

Arpa 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik 
MaHût 
Mısır 
Yulaf 
Bakliyattan : 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Diğer mahsullerden: 
Pamuk 
Zeytin [1] 
REÎ8 — Maddeyi kahuî edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 20. — Mükellefler aynen ödemeğe 

mecbur oldukları vergilerini, mahsulün nevi 
itibariyle tahmin komisyonlartn<ja tâyin edile* 
cek târihlerde teslim yerlerine kendi vasttala* 
riyle getirerek teslim etmeğe mecburdurlar. 
îeahında teslim müddetini uzatmaca Maliye Ve
kili mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tahmin komisyonları, vergi
si aynen almaeak mahsullerin vasıflarını tâ
yin ve bu mevzuda hâsıl olacak ihtilâfları hal 
ve intaç ederler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3Î. — Aynen alman vergilerin tes
lim yerleri her mahalle, köy ve <?îftîik için en 
yakm ve elverişli olmak üzere tesuit edilir. 

Teslim yeri mahsulün istihsal mahallinden 
25 kilometreden fazla mesafede bulunduğu tak
dirde, fazlası içîn kilometre basana kiloda iki 
para hesabiyle nakliye ücreti verilir. Teslim 
verlerinde mükellefe herhangi bîr masraf yük-
letiîemez. 

M. TANER (Kayseri) — Mtmterem arka
daşlar ; bu madde mucibince müstâhsil vergisini 
25 kilometreden daha uzakta bulunan bir tes
lim verine getirmek mecburiyetinde kaldığı 
takdirde kilo basma 2 nara nakliye ücreti veri
lecek. Kanunun birinci müzakeresinde bir cok 
arkadaşlar bu paranın azlığı veva çokluğu Üze
rinde durdular. Lâyiha kesbi katiyet etmeden 
evvel bu cihetin bir daha gözde* geçirilmesini 

a%t&m tahsil olumbî&ki 
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muvafık buldum. Arkadaşlar, iki para esası üze
rinden bazı hesaplar yaptılar. Bu hesaba göre 
iki atlı bir araba yevmiyesinin 16 - 20, tek atlı 
arabanın 10 liraya geldiğini ve bazı arkadaş
lar bunun kifayetsizliğini ileri sürdüler. Tek at
lı veya çift atlı bir arabanın bir günde kate-
debileceği âzami mesafe ve taşıyabileceği yük 
nazarı itibare alınarak yürütülmüştyr. Filhaki
ka çift atlı arabanın günde bu kadar mesafe 
katetmesi 20 lira getirebilir. 

Bu paranın kâfi olduğunu kabul etsek bile 
teslim yerinin daima bu kadar mesafede ve ta
şınacak yük miktarının da daima aynı miktar
da olacağını kim temin edebilir? Meselâ 30 ki
lometreden nakliye ücreti sabit olsa bile 25 
kilometresine para almıyacağma nazaran Sa
kiye mesafe için çiftçi atlarına 4 lira kaydet
mek lâzımdır. Amma denecek ki, müstahsilin 
masrafı azdır. Gerek kendisini ve gerek hayvan
larını aynı şekilde beslemek mecburiyetindedir, 
Fakat denebilir ki, mesafe için, müstahsil na
sılsa yola çıkmıştır, 10 kilometre fazla giderse 
ne çıkar? Halbuki böyle değildir. Tesellüm 
yerinde günlerce bekleyecek ve % 99 boş olarak 
dönecek, aynı zamanda işinden, gücünden geri 
kalacaktır. Sonra, memlekete olan borcunu 
kendi vasıtasiyle ayağımıza kadar getirmiş bir 
vatandaştır. Onun için bu kanunun bu madde
sinin tadili hakkında bir takrir verdim. Esa
sen bu kanun daima tatbik edilecek bir kanun 
olmadığından, bugünkü şartlar altında teklif 
edilmiş bir kanun olduğunu ve însaallah gele
cek sene kalkacağını Maliye Vekili beyan et
mişlerdir. Esasen bu hususta Mazbata Muhar
riri arkadaşımız .da sarahaten beyan buyurdu
lar ki, kilo ve kilometre başına iki para, tak
dir edilen bu ücret kıt kanaat kâfidir. Kıt ka
naat kâfidir demek, ekseri ahvalde kâfi gelmi-
yecek demektir. Esasen biraz evvel rakamlar
la arzettim. Bu kıtkanaat demekle uzun mesa
feler ve âzami hamule nazara alınarak söylen
miştir. Şu halde bu ücret köylünün zararına 
olarak kabul edilmiştir. Hattâ Mazbata Muhar
riri bunun 3 paraya çıkarılmasını ihsas etmiştir. 

Bendeniz bu yolda bir tadilname veriyo
rum, takdir Yüksek Heyetinizindir, kabulünü 
istirham ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle bu 

maddedeki nakliye ücretinin iki paradan üç 
paraya çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri Mebusu 
M. Taner 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, 31 nci maddedeki 2 para
nın 3 paraya iblâğına Encümen de taraftardır. 
Arkadaşımız izah buyurdular. Köylü lehine bir 
hükümdür, % 50 nispetinde bir tezyit demek

tir. Bu itibarla maddenin Yüksek Heyetini
zin takdirine arzedijmesini Encümen namına ri
ca ederim. 

(Kayseri Mebusu M. Taner'in takriri tekrar 
okundu.) 

REtS — Encümen de muvafakat ediyor. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde tashih ediyoruz. Madde
yi bu tashihle reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Vergileri nakten alınacak 
mahsullerin vasati rayiç fiyatları her sene vi
lâyet ve kaza merkezlerinde belediye meclisleri 
tarafından takdir olunur. Belediye meclisinin 
toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda bu fi
yatları belediye encümenleri takdir ederler. 

Borsada kayıtlı mahsuller için takdir edile
cek fiyatlar borsa fiyatlarının % 95 inden aşa
ğı olamaz. Borsa bulunmayan 'stihsal yerleri 
için, en yakın mahal borsa fiyatlarının % 95 i 
esas tutulur ve oraya kadar olan nakliye mas
rafları mahalli belediyelerce takdir olunarak 
bunlardan düşülür. 

B. TÜRKAY (Siird) — Sayın arkadaşlar, 
32 nci madde tatbikatta biraz yanlış tatbik edil
mektedir. Vergileri nakden alınacak mahsulle
rin vasati rayiç, fiyatları belediyelerce tesbit 
edilirken toptan fiyatları tesbit edeceklerine, 
perakende fiyatları tesbit etmektedirler. Bu
nun için «vasati» kelimesinden sonra «toptan» 
kelimesinin konulmasını teklif ediyorum. 

Bir de 31 nci maddede, vergileri aynen alı
nanlardan köyleri 25 kilometreden daha fazla 
ise kilometre başına evvelce iki para idi, şimdi 
kabul ettiğimiz fıkra mucibince üç para tavizat 
veriyoruz. Halbuki vergileri nakden alınanla
ra bu şekilde bir tavizat kabul etmemekteyiz. 
Farzedelim ki, bir mahsul, meselâ nakden alı
nanlardan patates mahsulü, kaza merkezine on 
saat uzakta yetişiyor. Yani 50 kilometre. Ka
za merkezimize 10 saat, 8 saat mesafede köyle
rimiz olduğunu hepimiz biliriz. 25 kilometrelik 
yerlerde nasıl ki, aynen alınanlar kendi vesai-
tiyle getirmeğe mecburdurlar; nakden alınan
lar da 25 kilometrelik yere kendi nakil vası
taları masrafını tekabbül etsinler. Fakat daha 

fazlasına niçin kendilerini mecbur edelim? Ar-
zettiğim şekil şudur: 

Birinci fıkranın sonuna «bu fiyatlar mahsu
lün yetiştirildiği tarladan vilâyet veya kaza 
merkezlerine kadar olan vesaiti nakliye mas
raflarının yarısı düşülerek takdir olunur» diye 
bir fıkra ilâvesini teklif ediyorum. Bu suretle 
vergileri nakden alınanların çok uzak mesafe
lerden kaza merkezlerine kadar getirecekleri 
mahsulün vesaiti nakliye masraflarının yarısı 
düşülerek bu fiyat takdir edilsin ve köylü eli
ne geçecek paradan fazla vergi vermemiş ol
sun. Köyde bilfarz 20 kuruş eden patates ka-
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zada 25 kuruştur. Fiyatı kazada tâyin ettirir
sek 25 kuruş üzerinden tesbit edilecektir. Bu 
aradaki fark vesaiti nakliye ücretidir. O halde 
belediyeler bunun yarısını düşerek fiyat tak
dir buyursunlar. Maruzatım bundan ibarettir. 

MUVAKKAT En. NAMINA A. İNAN (Çan. 
kırı) — Efendim, 32 nci madde «vergileri nak
den alınacak mahsullerin vasati rayiç, fiyatları 
her sene vilâyet ve kaza merkezlerinde beledi
ye meclisleri tarafından takdir olunur» demek
tedir. Belediye meclisleri tarafından takdir 
olunacak fiyat şüphesiz ki, o yerde borsa var
sa borsadaki fiyat, yoksa «borsada fiyatlar» 
dendiğine göre, aynı maddede böyle bir kayit 
bulunduğuna göre, toptan fiyat demektir. Bi
naenaleyh toptan kelimesinin buraya ilâvesi ta
mamen zait olur. Sonra bu maddenin Son fık
rasında şöyle denmektedir : «Borsada kayıtlı 
mahsuller için takdir edilecek fiyatlar borsa fi
yatlarının % 95 inden aşağı olamaz. Borsa bu
lunmayan istihsal yerleri için en yakın mahal 
borsa fiyatlarının % 95 i esas tutulur ve ora
ya kadar olan nakliye masrafları mahallî be
lediyelerince takdir olunarak bunlardan dü
şülür» denilmektedir. . Yani borsa fiyatı ölçü 
fiyatı olacaktır. Yahut borsa yoksa rayiç fiyat 
toptan fiyat olacaktır. Eğer borsası varsa na
kil masrafları nazarı dikkate alınarak onun 
tenzil edilmesi suretiyle vergiye matrah ola
cak, fazla miktarda tâyin ve tesbit edilmiş ola
caktır. Bütün vuzuh ve sarahate rağmen köy
lerden kaza merkezlerine kadar ve köylerle na
hiyeler arasındaki mesafeler nazarı itibare alı
narak fiyatların tesbiti cihetine ğidiliyorsa, 
tam ve şâmil olarak bir hükme varmağa imkân 
yoktur. Bu mahsullerin istihsal mıntakalarına 
göre hususiyetlerine cevap verebilmek için da
ğınıklık olacaktır. Binaenaleyh Encümence bu
na tamamen kanaat getirilmiş ye'uzun uzadıya 
münakaşa edilmiştir. Bu itibarla Encümen na
mına maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
32 nci maddeye vasati kelimesinden sonra 

«toptan» kelimesinin ilâvesini ve birinci fıkra 
sonuna «bu fiyatlar mahsulün yetiştiği tarla
lardan vilâyet veya kaza merkezlerine kadar 
olan vesaiti nakliye masraflarının yarısı düşü
lerek takdir olunur» cümlesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Siird Mebusu 
B. Türkay 

REİS — Takrir sahibi tekliflerini izah etti. 
Beye arzediyorum. Nazarı itibare alanlar..; Al-
mıyanlar... Nazarı itibare alınmadı. 

Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar . . .Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 83. — Varidat daireleri, vergisi 

nakden alınacak mahsullerin mükellef itibariyle 
istihsal miktarlarını gösteren cetvellerin kendi
lerine tevdiinden itibaren bir ay içinde 32 nci 
madde mucibince takdir edilen rayiç fiyatlar 
üzernden mükelleflerin vergilerini hesap ve te
kâlif cetvellerini köy ve mahallelerin münasip 
yerlerine astırmak suretiyle ilân ederler. 

.REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. ~- Nakden alınacak vergi ma
hallî icaplara göre Maliye Vekâletince tâyin edi
lecek tarihlerde iki taksitte tahsil olunur. 

REtS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, 35 nci maddede encümen 
nâmma bir tadilname takdim ettik. Sebebi, 
biraz Önce arzettiğim gibi, fındık, kuru üzüm, 
kuru incirin cibayet tarzının değiştirilmesinden 
mütevellittir. Bu şekilde yüksek reyinize iktiran 
etmesini encümen namına arz ve teklif ediyo
rum. 

REtS — Encümenin yeni hazırladığı madde
yi okuyoruz. 

MADDE 35. — Afyon, pamuk, pancar, tütün, 
Antepfıstığı, fmdık, kuru incir ve kuru üzüm 
mahsullerinin Vergisi aşağıda yazılı şekillerde 
tarh ve tahsil olunur: 

A) Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şe
ker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi satın al
dıkları afyon ve pancar mahsullerine ait ver
gileri müstahsillere ödeme yaptıkları sırada 
•bunların alacaklarından kesmek suretiyle tah
sil ederler. 

B) Tütün mahsulüne ait vergi, tütün satıl
dıkça satış bedeli üzerinden hesap edilerek 3437 
sayılı Tütün inhisarı Kanununun 58 nci mad
desinin İM numaralı bendine tevfikan ve İnhi
sarlar İdaresinin alacakları ile birlikte bu idare 
tarafından tahsil olunur. 

O) Pamuk mahsulünün vergisi Çırçır fab
rikalarına gelen koza ve küttüler (çiğitliler) çrr-
çırlandıktan sonra elde edilen pamuktan 27 nci 
maddede yazılı nispet dahilinde aynen alınır. 

D) Antepfıstığı, fmdık, kuru incir ve kuru 
üzüm mahsullerinin vergisi, bu mahsuller mem
leket dışına çıkarılırken gümrüklerde ihraç olu
nan miktar üzerinden tahakkuk ettirilerek ihra
catçılardan nakden ve % 11 olarak alınır. Bu 
fıkrada yazılı vergilerin hesaplanmasında her 
on beş günde bir ihraç yerinin borsasından, bor
sa bulunmayan yerlerde en yakın mahal borsa
sından almacak vasati fiyatların % 95 şi esas 
tutulur. 

(A) ve (B) fıkraları mucibince her ay tevkif. 
ve tahsil olunan vergiler ertesi aynı 20 nci günü 
akşamma kadar mal dairelerine yatırılır. 

(O) fıkrası mucibince aynen alınan pamuk* 
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U r a teslim edileceği yafa* Malıya Vekâletime 
tâyin olunur. 

BEİS — Maddeyi kakıl edenlar . . . Etmi-
y©»lep . . . Kaimi edilmiştir. 

MADDE 3ft. — ipek kasasının vargisi mah-
naklarda a&ndijfc ballarda bmw cibayet sekli 
Maliye Vekâletince tcsbit -oittnuar. 

EEÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — A l t a » maddede yazılı is
tihsal yerlerini kasten eksik -veya yanlış be
yan edenJerja beyan harici kalan istihsal yerle
rine isabet eden. vergi kısjmma fo 50 zammolunur. 

REÎS — Haddeyi kabul edenler . .. . Btmi-
yenyenler . . . Fabul edilmiştir, 

HADDE 38. -~ A y a » atman vergilerden 
«©maniada teelim edilmijenler ik taksit müd
detlemi içind» ödenmiyen nak<& vergi boarçları 
% 10> zası il» tab$il olmuar. ^u kadar ki, aynen 
alman rergiletde mahsulün -sâadeti içerisinde 
teslim yerine getirildiği halde teslim alınmadığı 
tevsik olunursa, bu zam alınmaz, 

Yerginin aslı ile zamlarının tamamı veya bir 
kısmı aynen tahsil olunmadığı takdirde öden-

elan kısım belediyelerce t$ym edilecek 
rayiçlerffeerinden bir kat fasîaelyle »akdea alı
na». . . '•• 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . ... Mmi-
yenyenler . .,, Kabul edilmiştir. 

MADDE 38L — 35 nci maddenin (A) ve (B) 
ûkrajarmda yazdı verdileri tevkif ve tahsil e> 
miyen veya tahsil ettikleri vereleri vaktinde 
malsandığına yatırmıyan müessese ve idarelerden 
bu vçrgile-r % 10 zam ite tahsil olunur. 

RE& ~~ Maddeyi kakıl edenler . . , Btsai-
ye»yealer . . . Kateal edümiftf-?., 

MADDE 4ft — Fabrikalara gelen pamttkîa-
rm vergisini tevkif etmiyen veya tevMf ettik-
leri vergileri kendilerine yapılacak tebtff tari
hinden: İtibaren bir hafta zarfında 95 nci mad
dede yazalı mahallere teslim etmiyen çırçır- fab
rikalarından bu vergi, belediye eneumenîerînee 
takdir olunaeak âzami rayiç özerinden ve bir kat 
zam ile tahsil otunur. 

Tevkif ettikleri veîfgöeri kayTtlarda göster-
miyen çırçır f^ika^armdan bu vergi, yukarrici 
hükümler- dairesinde nakden ve fici kat fazia-
aiyle tahsil elö8«r. 

RB$$ — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul ediliştir. 

MADDE 41. — VakHiad^ ödemeyen veargi 
borçları hakkında Tahsili Emval Kanuna tatbik 
«dteiiBm Bir- sakta» vejrgjye t«M mahsul bu kanu-
nun ü#»eü »ftoM^iae ge*e hakikî Baük*lMiwin 
adına ymdmmm ofe» dahi vergiye karp teıaAfcat 
MkBfcumteuu 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyefi-

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 42.— İtirazlar ödeme zamanı gel

miş olan vergilerin tahsilini durdurmaz, 
îtiraz halinde, aynen ödenmesi lâ2tn»gelen 

vergiler, itiraz »eticesdne kadar saklanmak ibere, 
köylerde ihtiyar meclisine, şehir ve kasabalarda 
belediyenin tâyin edeceği yediemine tevdi edi
lebilir. 

REÎS — Maddeyi reye arzsş&iyorajn. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — 17 ve 20 nei maddelerde ya
zılı tahminler yapıldıktan* sonra mahsul istihsal 
olununeıya kadar geçen müddet zarfında sel, 
dolu, kuraklık, samyeli, muzur haşerat, bula
şıcı hastalıklar gibi önlenmesi müstahsilin elinde 
olnaıyan sebepler dolayısiyle, mahsulün en aşağı 
dörtte bir nispetinde zıyaa uğradığı mükellefin 
yazılı müraeaatı iTzerine mahallin en büyük mül
kiye amirliğince yapılacak tetkikat ile sabit ol
duğu takdirde zıyaa uğrıyan mahsullere ait ver
giler Maliye Vekâletinin müsaadesiyle zarar de
recesine göre kısmen, zarar derecesi \fo 75 ten 
fazla ise tamamen terkin olunur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Mütaakzp mahsul yılına ka
dar tarhedilmeyen vergilerin asıl ve zamları 
aranmaz. 

Kaâ'ileştiii tarihi takip eden malî yıldan 
itibaren üç sene zarfında tahsil edÜKteyeft ver-

r gilerin asıl ve -samları müruru zamana uğrar. 
35 nei maddede yazılı mahsullere ait vergi

lerin tahakkuk ve tahsil müruru zaman müd
deti verginin ödenmesi icabeden tarihi takifee-
den malî yıldan itibaren üç senedir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyoram.. Kabul 
edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Yedinci fasıl 
[ Cezalar 

MADDE 45. — Bu kanunun & ncı maddesin
de yazıli malûmatı beyan cetvellerine kaydedil
mek üzere eksik veya yanlış olarak bildirenlerin 
beyanlarını, hakikate uygun olmadığını bilerek 
tasdik eden vazifeliler hakkında üç aydan üç se
neye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı fiil, vazifelilerin şahıs
larına ait beyanlara taallûk ettiği takdirde ve
rilecek hapis cezası altı aydan aşağı olamaz. 

REİS — Maddeyi reye araediyoruasa. Kabul 
edenler... Etmiyenlerv.., Kabul edümaştir. 

MADDE 46. — Bu kanuna tevfikan teşkil 
edilen vukuf ve hakem heyetlerinde vazife alan
lardan birliklere ve mükelleflere ait mahssıl mik
tarını tahmin ve mükellefiyeti tesbit hususların
da gGtraa veya siyanet gibi hususi maksatlarla 
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vaaiMerini suiistimal edenler hakkınca altı ay-
daa üç seneye kadar hapis eeaası hükmölımttr. 

E. ÖÜRELÎ (Oümüşane) — Sayın arkadaş-
lar, bu tesellüm memurları hakkında bu kanımda 
hiç bir eezai müeyyide yoktur. Malûmuâliniz-
dîr ki, en büyük rolü oynıtyan tesellim memur
larıdır» O köylü mahsûlünü, getiriyor, noksan vez-
nedüiyojp„ parası noksan, veriliyor, bir çok yolsuz
luklar B*eydana geliyor. Böyle olduğu halde, 
muhterem encümen bunu. belki umumî hükümlere 
tefoean mü^ııel e göareeektir diye bu yolda mad
deye t»r eeza koymanüşlardır. Bu şekilde ka
lırsa ihtimal ki, banlar cezasız kalacaklardır. 
Bendeniz bunun için bir takrir takdim ediyorum, 
takrir yüksek Heyetinizindir. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzsttiğmı sebeple 46 neı raadsdeye 

aşağıdaki fıkranın ilahesini teklif ederim. 
Mfigfcalasil malım' noksan vezneden tesellümde 

kasten vasıf derecesini ©Muğundan fazla göste
ren, müstahsili» istihkakı olan pahayı bilecek 
acfesan tediye eden alâkalı memur vaaifeyi sui
istimal saeuyla aynı eeaa ile laabkûıa edil irler. 

GHimüşane 
Beeai Güreli 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. §. DEVRÎN 
(Zonguldak) — Ben öyle zannediyorum ki,, bu 
tadil muhterem arkadaşımızın temin etmek is
tedikleri neticenin tam makûsunu temin edecek 
mahiyettedir. Çünkü bu gibi suçların işlenme-
smda bir menfaat âmil olmuş ise Ceza Kanu
nundaki hapis müeyyidesi bundan çok ağır
dır. Mahfrûiuâliniz' 2ÂO neı maddedir, vaaifeyi 
saüstiioal. Geaaaı üç aydan üç seneye: kadardır. 
Halbuki bu takrir «eesaaJian hafifletmektedir., 
Esaşea kasta makinin û&g$k ise onlar beıraat ede-
eeklercfâr. Binaenaleyh Ceza Kanununun umumî 
hükümteine bırakmakta fayda vardır. Bu 
takriri eneüme-B hu sftbeplearle kabul edememek
tedir. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

REİS—Reeai Beytakririmizde İsrar ediyor 
musunuz, reye koyayım imî 

E, GÜRELİ (Gümüşane) — Geri alıyorum. 
BEÎ& —- Maddeyi aynen reye arzediyorum. 

KabaV buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil-
wttş&ir. 

MADDE 47. — 45 ye 46' neı maddelerde yazalı 
fiilleri i$Wye»l>erden naemur olanların vilâyet
lerde valiler, kaza-lao?da, ka^nnakamlar tarafın
dan derhal eli işten çektirilir. Memur olmı#an-
ların da bu kanuna göre aldıkları vazifelere son 
verilir* 

Beyan cetvellerini veya mahsstl beyannamele
rini tanzim ve teslim etmekte ihmali görülen veya 
28 »eü mşddeâe yazıta vaurefeleri yapmayan muh
tar T* ihtiyar meelki âzasiyk şekar ve, kasaba
larda belediyelerce mahalle işlerine • tavzif edil

miş olanların ayni H*ak«î«îar tarafından eli iş
ten çtktirilhv Vilâyetlerde Talîler, kaaaîarda 
kaymakamlar eli işten çektirilen muht&rm ya
rine bir diğerini, yedeği olmıyan ihtiyar ma
lisi âzalıklarına münasip gördüklerini vekil ola
rak tâyiri ederler. 

RElS •— Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etımyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci fnml 
Son hükümler 

MADDE 48. — Başta valiler olmak üzere 
bilûmum idare âmirleri bu kamanla, tahinin ko
misyonlarına ve diğer heyet ve memtırlarav ve
rilen vazifelerin iyi bir tarada yapılmasından, 
mahsul miktarının tahmininden ve vergilerin 
taksüme ait işlerden b»ia*ei derecede î»«*aldür-
ler. ' „ 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir; 

- MADDE 49. — Bu kanunun tatbikandavkul 
lanılaeak memur ve müstahdemlere ait kadrolar 
îcra Vekilleri Heyetinee tesbit olunur. 

Bu kadyolara dâhil mesrurlar 3656 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesi hüTcmüne tabidirler. Bu 
kadrolarda çalıştırılacak emeklilerin tekaüt ma
aşlarına halel gelmez. 

B £ t S — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Valiîer ve kaymakamlar vu
kuf heyetlerinde çalışmak üzlere mmtakalan 
dahilindeki umumî, hususi, mülhak bütçeli da-
wer müessese ve teşekkSllf» in, belediyselefİB ve 
36JÜ& safralı kanuna taM müesseseler iâe ieşek-
küJierin memur ve müstahdemlerini t$ma£ «de-
bilirHer.. Şu kadar ki,, adliye memuriâıonın ça-
lış&atlfcbilrtteleri mahallî Cumhua*y*4 müddei-
umuMaaletinin muvafak&traa bağlıdır.. 

BBÎS — Maddeyi kabul buyuranftar... Kabul 
etıaiyottier,.. Kabul edilmişıtîr. 

MADDE 51. — Tahmin komisyonu âzala-
riyle vukuf heyetlerine seçilen memurlara ve 
ziraat erbabma 5 Kradan aşağı olmamak, üzere 
Malîye Vekâletince mıntakalara ve vakfelere 
göre tâyin edilecek miktarda yevmiye- verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edirmîştir. 

MADDE 52. —Bı* kanama göre vaaife alan
lardan kentrol ve tahmin işlerinde çaJbşjBtlara 
ücret ve yevmiyelerinden maada vazife sebe
biyle ihtiyar ettikleri hakikî yol masrafları da 
verilir. •" < 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar.^ Kabul 
etmiyenle£.. Kahul edilmiştir. 

Bir madde ilâvesi hakkında 12ft imzala bir 
tadü teklif i var<brr okıuyeruz, 
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Yüksek Reisliğe 

52 ne maddeden sonra aşağıdaki maddenin 
lâyihaya ilâvesini Umumî Heyetin yüksek tasvip
lerine saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

HADDE 53 — Köylerde muhtar ye ihtiyar 
Mleclisi azasından, şehir ve kasabalarda 15 nci 
maddede yazılı kimselerden bu kanunla ken
dilerine verilen vazifeleri liyakat ve başarı 
ile ifa edenlere 100 lirayı geçmemek üzere Ma
liye Vekâletince takdir edilecek bir ikramiye 
verilir. 

Birinci fıkrada yazılı kimselerden bu ka
nundaki mecburiyetlere riayet etmiyenlerle 
mükellef haklarının ziyama sebebiyet verenle
re ikramiye verilmez. 

Kocaeli 
S. Yargı 
Mardin 
R. Erten 

İstanbul 
F. öymen 
Zonguldak 
R. Vardar 

Zonguldak 
A. Gürel 

Diyarbakır 
R. Bekit 

Balıkesir 
S. Uzay 
Gümüşane 
R. Güreli 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Malatya 
E. Barkan 

îfiel 
E. înankur 

Burdur 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kastamonu 
Dr. P. Ecevit 

Denizli 
H. Günver 
İstanbul 

Z. Karamursal 
Malatya 

M. N. Zapcı 
Sinob 

Dr. B. Kökdemir 
İçel 

Ş. Trgay 
Bursa 

Dr. R. Güran 
Kayseri 

R. özsoy 
Bursa 

A. Duru 
Bolu 

H. C. Çambel 
Zonguldak 
Ş. Tansan 
Sivas 

H. Işık 
Tekirdağ 

C. Uybadm 
Kırklareli 
Z. Akm 
Bilecik 

M. Sümer 
Çorum 

N. Atalay 
Giresun 

M. Akkaya 
Samsun 

N. Prat 
Kayseri 

A. H. Kalaç 
Eskişehir 

I. U. Aykut 

Diyarbakır 
K. Sevüjçtekin 

Konya 
H. Dikmen 
Çorum 

M. Çağü 
Zonguldak 

Y. Z. Ozenci 
Hatay 

Gl. E. Durukan 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
İzmir 

B. Anman 
Sinob 
C. Atay 

Malatya 
O. Taner 
Tokat 

G. Kovalı 
İzmir 

E. Çınar 
Samsun 

P. Engin Dr. A. R. Yeşilyurt 
İstanbul 

A. Akyüz 
Sivas 

H. Kökdalay 
Ordu 

1. Çamaş 
İstanbul 

i. Bayındır 
Amasya 
Z. Tarhan 

Çorum 
M. Cantekin 

Tekirdağ 
F. öztrak 

Muğla 
S. Güney 

Ordu 
Ş. Akyazı 

Bursa 
M. P. Gerçeker 

Kayseri 
N. Töker 
Samsun 

Z. Durukan 
Tunceli 

Necmeddin Sahir Sılan 
Bolu îzmir 

Dr. Z. Ülgen H. Onaran 
Gümüşane Denizli 
Ş. Erdoğan Okunamadı. 

Aydın 
Dr. R. Levent 

Trabzon 
M. Aydın 
Ankara 

M. Aksoley 
Bursa 
N. Tınaz 
İstanbul 

Ş. A. Ögel 
Konya 

H. Karagülle 
Rize 

T. B. Balta 

Kars 
E. özoğuz 
Samsun 
C. Birsel 
Denizli 

E. A. Tokat 
Siird 

A. Esen 
Malatya 

H. Sağıroğlu 
Samsun 

M. A. Yürüker 
Eskişehir 
E. Sazak 

Çankırı 
1. İnan 
Ankara 

B. Baykan 
Konya 

K. Okay 
Van 

1. Arvaş 
Ankara 

M. ökmen 
Antalya 

N. Aksoy 
Gazianteb 

C. Barlas 
Kastamonu 

H. Çoruk 
MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon

guldak) — 120 arkadaşın verdiği bu takriri 
Encümen namına minnet ve teşekkürle karşı
larım. Çünkü kanunun bir tarafı aksak kala
caktı. Valilere ve memurlara ikramiye veril
memesi kanunun esas mekanizmasına müessir 
olmıyacağını.ilk müzakerede de arzetmiştim. 
Fakat kendilerine ağır vazifeler verilen muh
tar ve ihtiyar heyetlerine bir ücretin verilme
sinde büyük bir isabet vardır. Bendeniz de 
kabulünü Heyeti Âliyeden rica ediyorum. 

REÎS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibare 
alındı. 

Madde halinde kabulünü reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 

MADDE 54. — Vergi olarak aynen alman 
mahsullerin tesellüm işleri Maliye Vekâletince 
tensip edilen teşekküllere yaptırılabilir. 

Bu kanunun tatbikma ait her türlü ücret ve 
masraflara kifayet edecek tahsisat miktarını 
işliyen yıl Maliye bütçesinde açılacak husu
si bir fasla kaydederek ödemeğe Maliye Vekili 
mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle kullanılacak her türlü evrak ve senetler 
Damga ve Tayyare Resimlerinden muaftır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. . 

MADDE 56. — 4429 sayılı Toprak Mahsul
leri Vergisi Kanunu ve 4503 sayılı Toprak Mah
sulleri Vergisi Kanununa ek kanun kaldırıl
mıştır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

: MADDE 57. — Bu kanunun tatbikında ta
hakkuk eden vergilerin kilo kesirleri hazfolu-
nur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 1.'— 1943 ve daha 

evvelki senelere ait olupta henüz çırçırlanma-
mış olan pamuklardan çırçır fabrikalarında 
ve aynı senelere ait Antebfıstığı, fındık, kuru 
incir, kuru üzüm mahsullerinden ihraç sıra
sında vergi alınmaz. 

Birinci fıkrada yazılı pamukların sahiple
riyle ellerinde yüz kilodan fazla Antebfıstığı 
fındık, kuru incir, kuru üzüm bulunduranlar 
bu mahsullerden ellerinde mevcut miktarları 
ve bunların nerelerde bulunduğunu kanunun 
neşrinden itibaren bir. ay içinde bağlı oldukla
rı varidat dairesine bir beyanname ile bildir
meğe mecburdurlar. Yapılan kontrolde beyan
namelerinde fazla mal gösterdikleri veya haki
kat hilafı beyanda bulundukları anlaşılanlar 
hakkında bu suretle temin edebilecekleri men
faat miktarının iki mislinden aşağı olmamak 
üzere para cezası hükmolunur. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, muvakkat maddede yapı
lan değişiklikler, biraz önce arzettiğim gibi, 
kuru üzüm, kuru inzir, fındık ve Antebfıstığı 
mahsullerinin cibayet tarzında yapılmış t olan 
değişikliğin bir neticesidir. Diğer mahsullere 
muvazi olarak aynı hükümlere tabi tutulmuş
tur. Encümen namına bu suretle yüksek tasvi
binize arzediyoruz. 

REİS — Encümenin verdiği madde, yukarı
da kabul edilmiş olan maddelere göre yazılmış
tır. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1942 ve daha 
evvelki mahsul senelerine ait afyon ve tütünler 
bu kanunun neşrinden sonra satılsa da toprak 
mahsulleri vergisine tabi tutulmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 4541 sayılı ka
nuna tevfikan şehir ve kasabalarda muhtarlık 
teşkilâtı yapıldıkça bu kanunun 6, 7„9 ve 23 ncü 
maddelerinde belediyelerin mahalle işleriyle tav
zif ettiği kimselere ait vazifeleri muhtar ye ih
tiyar heyeti görür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler .:.. . Etmi
yenler . .".• Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 1943 - 1944 is
tihsal yılı içinde yersarsmtısı yüzünden mes
kenleri tamamen yıkılan veya oturulamıyacak 
derecede harap olan veyahut da çift hayvanları 
ölen mükelleflerin hububat mahsûlleri üzerinden 
tahakkuk eden vergilerden bin kilosu terkin olu
nur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . .Kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Bu kanun 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanununun tatbikine lüzum kalmadığı
nın Hükümetçe iuân edildiği malî yılın sonunda 
mer'iyetten kalkar.. Ancak henüz tahsil edilme
miş olan vergi asıl ve zamlarının tahsiline ve 
başlanmış olan takibata devam olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir, 

MADDE 60. — Bu kanunun tatbikine îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . .Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

5. — Kibrit ve Çakmak tnhisa/rı işletme imti
yazının kaldırılmasına ye bu imtiyazın işletil
mesi için muvakkat bir idare kurulmasına dair 
olan 4426 sayûı aknuna ek kanun lâyihası ve 
Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/223) [1] 

REÎS —- Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini reyinize arzedivorum. Kabul edenler .... . 
Etmiyenler . . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletanıe imtiyasmuı 
kaldınlmasma ve bu inhisaırtn. Sişlıettâhmesi için 
muvakkat (bir ftdfrre. kuruilimiasma da&r 4426 sa

yılı kanuna ek klaaıun 
MADDE 1. — 28 . V . 1943 tarih ve 4426 sa

yılı kanunun ikinci maddesiyle tesbit edilen 
müddet 1945 malî yılı sonuna kadar uzatıl
mıştır. 

REİS — Kabul edenler . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS— Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . 
Kabul edilmiştir. ". • 

MADDE 3. —i Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye' ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri me
murdur. 

REÎS — Kabul edenler . . /Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci •müzakeresi bitmiştir. 
Toprak Mahsulleri Vergisi Kanununa veri

lecek reye iştirak etmeyen var mı? 

[1] 103 sayılı basmayaaı zaptın sonundadır. 
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Bey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum. 
Toprak Mahsulleri Vergisi Kanununa, kanu

na kabul etmek suretiyle (293) zat rey vermiş
tir. Muamele tamamdır Kanun (293) reyle ka

bul edilmigtir * . • 
Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere cel

seyi tatil ediyorum. 
Kapanına sa»fei: 17,42 

Toprak mahsulleri vergisi kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanım kabul edilmiştir.) 
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S. Sayısı:99 
Malatya'nın Tecde köyünün Reşadiye mahallesinden 
Alioğlu Ali Işıklının ölüm cezasına çarpırtlması hakkın

da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası(3 19) 

T. C. 
Yazı îşleri Dairesi Müdürlüğü 

BaşveMUt . , - . ' . • ' . 8 . VI . 1942 
Sayı: 872, 4/4972 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmek ve yaralamaktan suçlu Alioğlu 1308 doğumlu Ali Işıklı hakkında Malatya 

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ölüme ınahkûmiyet kararı Temyiz Mahkemesince tasdik 
edildiğinden mütaakıp kanuni muamele Büyük Millet Meclisince yapılmak üzere Adliye Vekilli
ğinden 6 . VI . 1942 tarih ve 203/52 sayılı tezkere ile gönderilen hüküm evrakı aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederm. 
~" Başvekâlet 

- . . , . " , Dr. R. Saydam 

Adliye Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. ; 

Adliye Encümeni 
Esas Ko. 3/19 " • ^ \ 
Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 
Malatya'nın Tecde köyünden Mahmudoğ-

lu Memet ile kardeşi Ahmedi öldürmekten suç
lu Aynı köyden Yırıkoğullarından Alioğlu 1308 
doğumlu Ali Işıklı'nın ölüm cezasına mahkû
miyeti hakkında Malatya Ağır Ceza mahke
mesinden verilen hükmün tasdikma dair Tem
yiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden sâ
dır olan 69 esas, 418 karar sayılı ilâm, mütaa
kıp kanuni muamelenin ifası zımnında Başve
kâletin 872-4/4972 sayılı tezkeresiyle birlikte 
Encümenimize havale ve tevdi büyurulması 
üzerine bu işe taallûk eden dâva dosyasının 
tetkikmda : Adı geçen Ali Işıklı 'mn araların
da mevcut husumet sebebiyle Tecde köyünün 
Reşadiye mahallesinden Mahmudoğlu Memet 
ile kardeşi Ahmet'i bir anda ve aynı maksat 
altında öldürdüğü mahkemece sabit görülerek 
hareketine uygun Türk Ceza Kanununun 450 
nci maddesinin 5 nci bendine tevfikan ölüm 

21. IV. 1944 

cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 
Encümenimizde bu hususta cereyan eden 

müzakere neticesinde suçlu Ali Işıklı'ya hük
medilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 26 nci maddesi hükümleri dâ
hilinde karar verilmesi hususunun Umumî He
yetin yüce tasvibine arzedilmesi reylerin itti-
fakiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. En. Rs. N. 
Zonguldak-
Ş. Devrin 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Denizli 

H. Günver 
Kayseri 
B. Özsoy 

M. M, 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

, Bilecik 
A. Esen 
Hatay 

B. S. Kunt 
Kocaeli 
8. Artel 

Kâtip 
Manisa 
F.Uslu 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 
Kastamonu 

Dr. F. Eçevit 
Rize 

Dr. S. A. Dilemrç 





Başve 

ıırtp ^pprübaşj köyünden Muratoğlu 
fiil ölttm cezasına çarptırılması hakkında 

tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (3/22) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 1106-4/6373 

23. VII. 1943 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ahmet adında bir kişiyi taammüden öldürmekten suçlu Sarayköy kazasının Köprübaşı köyünden 
Muradoğlu 1326 doğumlu İbrahim Aktaş'm ölüm cezasına çarptırılmasma ve bu fiile yardım etmek
ten suçlu bulunanlardan Hüseyinoğlu Mehmet ve Süleymanoğlu Ömer'in de muhtelif cezalarla mah
kûmiyetlerine dair Denizli Ağır Ceza mahkemesi tarafından verilen karar Temyiz Mahkemesince tas
dik edilmiş olduğundan Muradoğlu İbrahim Aktaş hakkında mütaakıp kanuni muamele Büyük Mil
let Meclisince yapılmak üzere Adliye Vekilliğinden 17 .VII . 1942 tarih ve 245/66 sayılı tezkere ile 
gönderilen bu işe ait hüküm evrakı aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. . 

• ' ' " • • - • • : • • • • • ' B a ş v e k i l 

;.•.•;•''• Ş. Saraçoğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 

T, B, M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/22 
Karar No. 33 

Yüksek 

Denizli'nin Tosunlar köyünden Şerif oğlu Ah-
med'i öldürmekten suçlu Sarayköy'ün Köprü
başı köyünden Muradoğlu 1326 doğumlu îb-
rahimoğlu Aktaş'nı ölüm cezasına mahkûmiye
ti hakkında Denizli Ağır Ceza mahkemesinden 
sâdır olan 31.1.1942 tarih ve 47 esas 241 karar 
sayılı ilâm mütaakıp kanuni muamelenin ifası 
zımnında Başvekâletin 4-1106/6373 sayılı tez
keresiyle Encümenimize havale .ve tevdi Duyurul
ması üzerine bu işe taallûk eden dâva dosyası
nın tetkikinde: Adı geçen İbrahim Aktaş'in âra-

21. IV .1944 

Reisliğe 

larında mevcut husumet sebebiyle Şerif oğlu Ah-
med'i pusuya düşürerek taammüden öldürdüğü 
mahkemece sabit görülerek hareketine uyan Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ncü ben
dine tevfikan ölüm cezasına çarptırıldığı anla
şılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü
zakere neticesinde suçlu İbrahim Aktaş'a hük
medilen Ölüm cezasının infazına Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 26 nçı maddesi hükümleri dahi
linde karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin 



— 2 
yüee tasvibine arsedümesi reylerin ittifakiyfe ka
rar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Rs. N. M. M. Kâtip 
Zonguldak Zonguldak Manisa 
Ş. Devrin Ş. Devrin F. JT$lu 

Balıkesir Bilecik Bingöl 
O. N, Burcu A. Esen F. F. Dü0nsel 

Denizli Hatay Kastamonu 
ff. Oünver B* 8. Kunt Dr. F. Ecevü 

Kayseri Kocaeli Rize 
B. (kt&oy S. Artel Dr. $. A^DUemre 

(S. Sayjtsı•':'-1CP') 



S. Sayısı: 101 
Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesinin Karaköyünden Sarı 
ahatoğlu Mehmet İsa Ölmez'in ölüm cezasına çarp 
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En

cümeni mazbatası (3/24) 

10 . XII .1942 Başvekâlet 
"Sam İşleri Dairesi Müdürlüğü 

8ay% : 4/10025/2000 
Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden adam öldürmekten suçlu Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesinin Kara köyünden Sarı 
Ahatoğlu 1320 doğumlu Mehmet îsa ölmez hakkmda Manisa Ağır Ceza mahkemesi tarafmdan 
verilen ölüme mahkûmiyet karan Temyiz Mahkemesince tasdik edildiğinden mütaakıp muamele
nin Büyük Millet Meclisince yapılması için Adliye Vekilliğinden 9 . XII .1942 tarih ve 358/99 
sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait hüküm evrakı aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederinL 
Başvekil 

» ' . ; " • ' , ' . ' • Ş- Saraçoğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adlîye Encümeni 
Esas No. 3/24 
Karar No. 32 

Yüksek Beisliğe 
Turgutlu'nun Tatarocağı köyünden Bilâl-

oğlu Muharrem'i öldürmekten suçlu Ahmetli 
nahiyesinin Kara köyünden Sarı Ahatoğlu 1320 
doğumlu Memet îsa ölmez'in ölüm cezasına 
mahkûmiyeti hakkında Manisa Ağır Ceza Mah
kemesinden verilen hükmün tasdikma dair 
Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden 
sâdır olan 31. VIII. 1942 tarih ve 2109 esas, 
2117 karar sayılı ilâm, mütaakıp kanuni mu
amelenin ifası zımnında Başvekâletin 4-10025/ 
2000 sayılı tezkeresiyle birlikte Encümenimize 
havale ve tevdi Duyurulması üzerine bu işe ta
allûk eden dâva dosyasının tetkikmda : Adı 
geçen Memet îsa ölmez'in bir kadın meselesi 
yüzünden düşman bellediği ve öldürmek için 
fırsat kolladığı Muharrem'i yol üzerinde pusu 
kurmak suretiyle taammüden öldürdüğü mah
kemece sabit görülerek hareketine uyan Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 4 ncü 

21. IV. 1944 

ölüm cezasına çarptırıldığı bendine tevfikan 
anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden 
müzakere neticesinde suçlu Memet îsa ölmez'e 
hükmedilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 neı maddesi hükümleri 
dâhilinde karar verilmesi hususunun Umumî 
Heyetin yüce tasvibine arzedilmesi reylerin 
itifakiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. En. Rs. N. M. M. 

Zonguldak Zonguldak 
Ş. Devrin Ş. Devrin 
Balıkesir Bilecik 

O. N. Burcu A. Esen 
Denizli Hatay 

H. Günver B. 8. Kunt 
Kayseri Kocaeli 

R. özsoy S. Art el 

Kâtip 
Manisa 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Rize 
Dr. S. A. Dilenire 





S. Sayısı: 103 
Kibrit ve Çakmak İnhisarı işletme imtiyazının kaldırıl
ması ve bu imtiyazın işletilmesi için muvakkat bir ida
re kurulmasına dair olan 4426 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe Encümen

leri mazbataları (1 223) 

TC. r 

Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü 13,111.1944 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 90 - 6/829 " \ . 

Büyüfe Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazının kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi için mu
vakkat bir idare kurulmasına dair olan 4426 sayılı kanuna ek olarak Gümrük ve İnhisarlar Vekilli
ğince hazırlanan ve tora Vekilleri Heyetince 8 . I I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arz^derim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazının kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi için muvakkat 
- bir idare kurulmasına dair 4426 sayılı kanuna ek kanun lâyihası mucip sebepleri 

4426 sayılı kanunla kurulan Kibrit ve çakmak inhisarı işletme muvakkat idaresinin İnhisarlar 
manzumesine ilhakı halinde bu işletmede halihazır şartlara göre, aksaklıklar olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple bu muvakkat idarenin aynı kanundaki hükümlerle 1945 malî yılı sonuna kadar faa
liyetinin idamesi ve şu kadarki fevkalâde hallerin devamı takdirinde bu şekli'idarenin İcra Vekilleri 
Heyetince temdit olunması zaruri görülmüş ye ekli lâyiha buna göre hazırlanmıştır. 
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GHiaırük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
O. veî. Encümeni 
Esas No. 1/223 
Karar No. 10 

27 . / / / . 19-11 

Yüksek Reisliğe 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazı
nın kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi 
için muvakkat bir idare kurulmasına dair olan 
4426 sayılı kanuna ek olarak Gümrük ve İn
hisarlar Vekilliğince hazırlanan ve Başvekilli
ğin 15 mart 1944 tarihli 6/829 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise'sunulan kanun lâyihası 
Gümrük ve inhisarlar Vekili Suad Hayri Ür-
güblü hazır bulunduğu halde Encümenimizde 
konuşuldu :x 

Bilindiği üzere evvelce bir Amerikan, şirke
tine verilmiş olan kibrit ve çakmak inhisarının 
işletilmesi imtiyazı 18 mayıs 1943 de imzala
nan bir mukavele ile kaldırılmış ve 4426 sayılı 
kanunla bu inhisarın işletilmesi için 1943 malî 
yılı sonuna kadar fâaliyette bulunmak üzere 
İnhisarlar Vekilliğine bağlı ve hükmî şahsiyeti 
haiz muvakkat bir idare kurulmuştur.- Şimdi 
Yeni kanun lâyihasiyle bu muvakkat idarenin 
bitmek üzere olan faaliyeti müddetinin 1945 
malî yılı sonuna kadar uzatılması ve fevkalâde 
hâlin devamı takdirinde İcra Vekilleri Heyetl

ine bu müddeti uzatma salâhiyetinin verilmesi 
istenmektedir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili tarafından 
Encümene verilen izahata göre bu muvakkat. 
idare hemen tamamiyle Türk ellere geçmiş ve 

diğer İktisadi Devlet işletmelerine örnek ola
cak bir. intizam ve çalışma ile istihsal ve satış 
hacimlerini ve dolayısiyle Devlet Hazinesine te
min ettiği varidatı önemli surette arttırmış bu
lunmaktadır. Umumî masraf ve maliyetlerde 
ekonomi yapılmış ve ilk madde tedarikindeki 
güçlüklere rağmen takdire lâyik' neticeler alın

mıştır. idarenin ticari bir zihniyetle, -iyiliği 
ve verimi denenmiş usullerle işlemekte devamı 
Encümenim izce dahi doğru, ve yerinde görüle
rek kanun lâyihası Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul ve tasvip edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
G. ve İ. En. Reisi M. M. Kâtip 

Mardin Rize Seyhan 
S. Düzgören K. Kamu Ş. Işcen ı 

Çanakkale Erzurum Eskişehir 
A. Kamçıl M. H. Göle t Özdamar 

Ordu Gazianteb Kocaeli 
II. Yalman C. S. Barlas A. Dikmen 

Malatya Malatya Samsun 
ti. Sağiroğlu O. Taner N. Öziuzcu 

Samsun Tekirdağ Tekirdağ 
' S. Erbay E. Pekel N. Trah 

Trabzon 
D. Eyiboğlu 

( S. Sayısı : 103 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/223 
Karar No. 50 

. IV ,. 1944 

Yüksek Reisliğe 
SKI 

Kibrit ve Çakmak İnhisarı İşletme imtiyazı-, 
m'ri kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi 
için muvakkat bir idare kurulmasına dair olan 
4426 sayılı kanuna ek olarak Gümrük ve İnhi
sarlar Vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
15 mart 1944 tarih ve 6/829 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Encü
menimize tevdi Duyurulmakla Gümrük ve İnhi
sarlar Encümeni mazbatasiyle birlikte ve Güm
rük ve İnhisarlar Vekili Suad Hayri Ürgüblü 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kibrit ye Çakmak İnhisarı İşletme imtiyazı
nın kaldırılması üzerine 4426 sayılı kanunla 
kurulan muvakkat idarenin işleri hüsnü idare 
ettiği, muvakkat idare zamanında kibrit istih
sal ve satışının arttığı görülmüş ve idarenin 
İnhisarlar Umum' Müdürlüğü bünyesine derhal 
intikalinden intibaka ait mahzurlar doğabilece
ği için 4426 sayılı kanunla ihdas olunan duru
mun 1945 malî yılı sonuna kadar muhafazası 
encümenimizcede yerinde görülmüştür. 

Fevkalâde hallerin bu müddetten sonra da 

devamı takdirinde, müddetin Yüksek Meclise 
kanun şevki suretiyle tekrar uzatılmsı imkânı 
daima mevcut bulunduğundan Hükümet tekli
finin ikinci fıkrasının tayyedilmesi muvafık 
görülmüştür. İkinci maddede yepılah tashih ya
zılışa aittir. . 

Umumî Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe En. R, 
Kastamonu 
TrCoşlmn. 
'Bitlis 

B. Osma 
.'•• Ed i rne 

N .• Gündüzalp 
Gireşun-

Ayet Sayar . 
. İstanbul 
II. TJlkmen 

Mardin 
R. Erten 

V . ' ••.. M . M , , ' 
Tokad 

II. N. Keşmir 
Bolu 

Dr. Zihni Vlgen 
Eskişehir 

Yavuz Abacfan 
İsparta 

•M- Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Yozgad 
A. Sungur H 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Diyarbakır 
Şeref Uluğ 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Zonguldak 
. A. Kuyucak 

( S, Sayısı : 103) 



HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Kibrit ve Çakmak înkisan ÎşUtme ImUyaztnm 
kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi için 
muvakkat bir idare kurulmasına dair 4426 sayılı 

kamuna ek kanun lâyihası ., 

MADDE 1. — 4426 sayılı kanunun ikinci 
maddesiyle te&bit edilen müddet 1945 malî yılı 
sonuna kadar uzatılniiiştır. 

Fevkalâde hallerin devamı takdirinde bu 
müddetin temdidine icra Vekilleri Heyeti sala

hiyetlidir. 

MADDE 2. 
baren meridir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri me
murdur. 

8 . m . 1944 
Ad. V. M. M. V. 

A. R. Türel 
Ha. V. Ma. V, 

N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Na. V. îk. V. 

S. Doy 
G. î. V. 

8. E. Ürgüblü 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. T. 
H. Uran 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. E. Alataş 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy 

Zr. V. 
Ş.R.Eatipoğhı 
Ti. V. 

G. S. 8İren 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRlŞl 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazının 
kaldırılmasına v& bu inhisarın işletilmesi için 
muvakkat bir idare kurulmasına dair 4426 sayılı 

kanuna eh kanun lâyihası 

MADDE 1."— 28. V. 1943 tarih ve 4426 sa
yılı kanunun ikinci maddesiyle tesbit edilen 
müddet 1945 malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
mer'idir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. 
maddesi aynen. 

— Hükümet teklifinin S ncü 

• >m 

<S. Sayısı: 103) 


